
 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11863 นาย ธงชาติ มลีอง
3 11868 นาย ศริวฒัน์ กลางประพนัธ ์
5 11872 นาย อภวิชิญ ์ เหลอืงเจรญิ
7 11930 นาย กมัปนาท นาเขยีวงาม
9 11940 นาย อดเิทพ เกดิเรยีน

11 12106 นาย ภูรณิ ์ มั่งมี
13 13353 นาย กษิดศิ ผ่อนจรุง
15 13356 นาย วฒุิพงษ ์ สทิธพิรม
17 11874 น.ส. จนัจริา รอสวสัดิ ์

19 11880 น.ส. นุชศรา เงนิจนัทร ์
21 11886 น.ส. มนันญา ปากจัน่
23 11922 น.ส. พทัธนันท ์ ชาวข่าว
25 11947 น.ส. ณัชชา ศรหีาเวช
27 11954 น.ส. นรศิรา ทพัอาสา
29 11987 น.ส. นัชชา นันทะลอืชยั

31 11991 น.ส. ปาณิสรา ประกอบธรรม
33 13323 น.ส. นิศารกัษ ์ หงษา
35 13359 น.ส. นัชฐนีิ หลงละลวด
37 13361 น.ส. ยวุดี แสงเพ็ง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ครูทีป่รกึษา นางรุง่ณภา บญุสอน , นางสาวสุกญัญา นวนบรบิรูณ์

ช ือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

เลขที่

2 11864 นาย ธรรมธร ทรพัยมู์ล
4 11870 นาย สทิธพิร ฉายรศัมี
6 11897 นาย ธนพล อนิทสุวรรณ์
8 11936 นาย ธรีภพ บญุเลศิ

10 11972 นาย นภสั แจง้ใจดี
12 12284 นาย เนตรพฤทธ ์ ทบัเอีย่ม
14 13355 นาย ธนธรณ์ วลัลา
16 13837 นาย ศภุวชิญ ์ ถอืดยีิง่
18 11877 น.ส. ชนิกานต ์ รตันภริมย ์
20 11883 น.ส. พยิดา พ่อคา้
24 11944 น.ส. กรกนก แคะนาค
26 11948 น.ส. ณัชชา รุนศร ี
28 11982 น.ส. ณิชาภทัร ภูมปิระสพ
30 11990 น.ส. ปทติตา โคษา
32 12008 น.ส. อยัรดา อาจวารนิทร ์
34 13358 น.ส. ณัฏฐณิชา จติตส์ม
36 13360 น.ส. บญุสติา งามภูเขยีว
38 13838 น.ส. สุชาสนีิ เขยีวโพธิ ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ครูทีป่รกึษา นางรุง่ณภา บญุสอน , นางสาวสุกญัญา นวนบรบิรูณ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11865 นาย นิธกิร เพยีรชยั
3 11939 นาย ภูวนาท ประจวบกลาง
5 11971 นาย ธติวิฒุิ ค ามาก
7 12146 นาย อรรถพงษ ์ พรหมเมศ
9 12220 นาย เรงิชยั นิยมพงษ ์

11 11743 น.ส. พรชติา สอนศกัดา
13 11887 น.ส. ศิรพิร แวนวน
15 11992 น.ส. พรชนิตา ฝังรกั
17 12046 น.ส. วรรณนิษา บญุสวน
19 12073 น.ส. ชลธชิา อนิน่ังแทน่
21 12113 น.ส. ค าพร วงเวยีน
23 12154 น.ส. นงนภสั นนทวศิรุต
25 12162 น.ส. ภาวดี ดยีิง่
27 12165 น.ส. วรรณิษา นวลนรลกัษณ์

29 12288 น.ส. ทพิวรรณ์ เตยีนขนุทด
31 13330 น.ส. ปพชิยา เกตกุลุ
33 13364 น.ส. ปนัดดา ทองแสน
35 13366 น.ส. ภทัรวดี แกว้วฒัถา

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/2 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ครูทีป่รกึษา นางสาวณัฐวด ีดสุด ี, นายดนฤทธิ ์ช านาญชล

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 11937 นาย ปภงักร อนิทนอ้ย
4 11970 นาย กฤษนัย ศรมีี
6 12134 นาย ณัฐกติติ ์ ม่วงเมอืง
8 12169 นาย กฤษฎา หลา้ไทย

10 นาย แสงตะวนั บวัผนั
12 11876 น.ส. จติรกญัญา สงัประพล
14 11888 น.ส. ศภุรตัน์ ขอรวมกลาง
16 12042 น.ส. นีรชา ดงเย็น
18 12072 น.ส. ชมพูนุท ธรรมจนัทร ์
20 12076 น.ส. บษุยมาศ อยูส่ะบาย
22 12119 น.ส. ปารณีย ์ กลุกัง้
24 12157 น.ส. ปรยีานุช มิง่ขวญั
26 12163 น.ส. เมทณีิ เหมอืนเผ่า
28 12168 น.ส. สุชานาถ ลอ้มพมิาย
30 12786 น.ส. ชลฎา อดุมกนั
32 13363 น.ส. บณัฑติา หมั่นกจิ
34 13365 น.ส. พรรษชล จนัทรส์ุวรรณ์
36 น.ส. นภสันันท ์ ไชยนอก

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/2 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ครูทีป่รกึษา นางสาวณัฐวด ีดสุด ี, นายดนฤทธิ ์ช านาญชล

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11867 นาย พนัธวฒัน์ ประวทิยส์ทิธกิลุ
3 11941 นาย อนุชา เถือ่นม่วง
5 12057 นาย ธธีชั ประเคนเคร ือ่ง
7 12068 นาย อานัส มหีนองแขม
9 12099 นาย ทวโีชค เหมะธลุนิ

11 12139 นาย นวพล อ าคาฤทธิ ์

13 12179 นาย ธนวตัร เลศิสิรกิารุณย ์
15 12219 นาย ภทัรภณ ดงไร
17 12230 นาย เอกราช บญุยงั
19 13368 นาย จริครนิทร ์ ช านาญการ
21 13370 นาย ภานุพงศ ์ จนัทโท
23 11979 น.ส. จนัจริา แสงอไุร
25 12034 น.ส. ขวญัธชิชา กจิพจนีย ์
27 12041 น.ส. นันทติา ค าผาย
29 12083 น.ส. สรณส์ิร ิ เจยีรภกัดสีมบตัิ
31 12124 น.ส. ศศวิมิล แซแ่ต ้
33 12242 น.ส. วรดา ชนิจกัร ์
35 13371 น.ส. นวลทพิย ์ องักลุดี
37 13839 น.ส. สุนิสา ปุ๋ ยภูงา

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/3 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร-์เทคโนโลยี
ครูทีป่รกึษา นายนฤทธิ ์แกว้ของแกว้ , นางวรรณภานันท ์วสิฐิธนาเดชน์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

1 11867 นาย พนัธวฒัน์ ประวทิยส์ทิธกิลุ
3 11941 นาย อนุชา เถือ่นม่วง
5 12057 นาย ธธีชั ประเคนเคร ือ่ง
7 12068 นาย อานัส มหีนองแขม
9 12099 นาย ทวโีชค เหมะธลุนิ

11 12139 นาย นวพล อ าคาฤทธิ ์

13 12179 นาย ธนวตัร เลศิสิรกิารุณย ์
15 12219 นาย ภทัรภณ ดงไร
17 12230 นาย เอกราช บญุยงั
19 13368 นาย จริครนิทร ์ ช านาญการ
21 13370 นาย ภานุพงศ ์ จนัทโท
23 11979 น.ส. จนัจริา แสงอไุร
25 12034 น.ส. ขวญัธชิชา กจิพจนีย ์
27 12041 น.ส. นันทติา ค าผาย
29 12083 น.ส. สรณส์ิร ิ เจยีรภกัดสีมบตัิ
31 12124 น.ส. ศศวิมิล แซแ่ต ้
33 12242 น.ส. วรดา ชนิจกัร ์
35 13371 น.ส. นวลทพิย ์ องักลุดี
37 13839 น.ส. สุนิสา ปุ๋ ยภูงา

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/3 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร-์เทคโนโลยี
ครูทีป่รกึษา นายนฤทธิ ์แกว้ของแกว้ , นางวรรณภานันท ์วสิฐิธนาเดชน์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11932 นาย เดชาวตั จนัทรอ์รุณ
3 11975 นาย ศลายทุธ ์ ไกรสหี ์
5 12021 นาย พชรดนัย สหีาภาค
7 12055 นาย ธนวฒัน์ พระบญุมี
9 12095 นาย ชชันันท ์ สนัทศิร ิ

11 12141 นาย ปฏหิารย ์ สุขแสวง
13 13374 นาย ธนบดี สาขามุละ
15 นาย จริฐัพงศ ์ เกษตรภบิาล
17 11889 น.ส. สตางค ์ ขาวหนู
19 11917 น.ส. นิชานันท ์ ผางจนัดา
21 11959 น.ส. พชัราภา วโิทจติร
23 11963 น.ส. โยษิตา แสงอรุณ
25 11998 น.ส. วภิาภรณ์ พุทธศร
27 12080 น.ส. พรธติา วทุธา
29 12114 น.ส. จริายุ ทองพมิ
31 12195 น.ส. ณัฐณิชา ระดาฤทธิ ์

33 12207 น.ส. อจัฉราภรณ์ สุดทา้ย

35 12783 น.ส. กนกกานต ์ วงษจ์ู
37 12789 น.ส. นมสัฌมิา แกว้ศร ี
39 13327 น.ส. จณิลพฒัน์ แกว้โมรา
41 น.ส. พรชติา พมิใจ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/4 แผนการเรยีนองักฤษ-คณิตศาสตร-์เทคโนโลยอีาชพี
ครูทีป่รกึษา นางนาตยา ลอ้มวงษ ์, นายเดชา ลอ้มวงษ ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 11942 นาย อรรถพร อนิบญุ
4 12019 นาย นนทกร ส่งแสง
6 12054 นาย ชยัธวชั กอ่นเกดิ
8 12056 นาย ธนายทุธ ทองโคตร

10 12096 นาย ณัฐนนท ์ ณะชาตรี
12 12209 นาย กติตศิกัดิ ์ อทุยันาง
14 นาย ธนวฒัน์ ศรโีนนสูง
16 11879 น.ส. ธนภรณ์ เทยีมทพิย ์
18 11894 น.ส. อญัชลี ภูรศิร ี
20 11955 น.ส. นิตยา พุ่มสุวรรณ์
22 11961 น.ส. เพ็ญฑกานต ์ อนุศร ี
24 11965 น.ส. วรญัญา บวัเนตร
26 12039 น.ส. ธญัชนก จติตพ์นิิจ

28 12089 น.ส. อษุณียาภรณ์ เหรยีญทอง

30 12126 น.ส. สุทธดิา ดงวลิาศ
32 12203 น.ส. พมิพกานต ์ ชา้งปาน
34 12782 น.ส. ภทัราพร แสงออ่น
36 12787 น.ส. ภทัรวดี แสงออ่น
38 12833 น.ส. อคัราพร เอีย่มละออ
40 13375 น.ส. วาสนา ทคู ามี
42 น.ส. ภคัจริา เรอืงฤทธิ ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/4 แผนการเรยีนองักฤษ-คณิตศาสตร-์เทคโนโลยอีาชพี
ครูทีป่รกึษา นางนาตยา ลอ้มวงษ ์, นายเดชา ลอ้มวงษ ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11898 นาย ธนวฒัน์ บดุดา
2 11901 นาย นันนภทัร เย็นใจ
3 11902 นาย พภิพ ธญัญกรรม
4 11903 นาย พรีพฒัน์ ค าขจร
5 11938 นาย ปรชัญา สลินิทา
7 12050 นาย กรววิฒัน์ บญุเสรมิ

13 12793 นาย ณัฐวฒุิ ไกรราช
14 13326 นาย ณราวฒุิ เอมโอฐ
15 13334 นาย พลชชัสฐิ บญุโฮม
16 13335 นาย พชิยสฐิ บญุโฮม
17 13376 นาย ปณัย ชืน่บาน
18 13377 นาย ปณิธาน อนิทวชิา
22 11909 น.ส. ดาวกิา อบุลครุฑ
23 11920 น.ส. พรนภสั งามสงา่
24 11924 น.ส. วริาวรรณ พทิกัษช์าติ
27 11945 น.ส. จรินันท ์ ออกรรมัย ์

28 11950 น.ส. ณัฐชยาภรณ์ เล็กใจซือ่

29 11952 น.ส. ธนัสถา กลั่นวาร ี

30 11969 น.ส. อรอนงค ์ โพชาวนา

31 11988 น.ส. นันทชิา แสงอคัคี
37 13383 น.ส. มนัสนันท ์ บรูะประทปี

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม A)

ครูทีป่รกึษา นางสาวนลนีิ ชอ่โต , นายเกษมพงษ ์ยอดรกั

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/5 แผนการเรยีนภาษาองักฤษ-ภาษาจนี,ภาษาองักฤษ-ภาษาญีปุ่่น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

เลขที่

6 12024 นาย พรีวทิย ์ แกว้งาม
8 12062 นาย เมธชียั เจรญิคง
9 12102 นาย นรภทัร ธมิาภรณ์

10 12108 นาย เวทติ ดศีรคีร
11 12143 นาย วรีพงศ ์ ซ ิม้เทยีม
12 12188 นาย วรรณชยั ชยับรุ ี
19 11882 น.ส. ปณุญานุช จริชัญาธ ารง
20 11906 น.ส. ฐติริตัน์ เมธนาวนิ
21 11908 น.ส. ดวงประภา กองแกว้
25 11926 น.ส. สิรริฐั นันทะกลุ
26 11928 น.ส. สุวมิล กองทอง
32 12035 น.ส. จตพุร สมเพชร
33 12071 น.ส. จรินันท ์ ทพัภวมิล
34 12164 น.ส. โยษิตา จงรกัษ ์
35 13380 น.ส. เบญจพร จรจบ Eng-จนี

36 13381 น.ส. วรญัญา จาดภกัดี Eng-จนี

38 น.ส. นนทจติ แทน่ดี

ครูทีป่รกึษา นางสาวนลนีิ ชอ่โต , นายเกษมพงษ ์ยอดรกั

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/5 แผนการเรยีนภาษาองักฤษ-ภาษาจนี,ภาษาองักฤษ-ภาษาญีปุ่่น

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11896 นาย กฤตขจร เสารท์อง
2 11900 นาย นวพล เรอืงจรสัชา
3 11885 น.ส. ภทัรยีา ตรธีเิบศรว์งศา
4 11905 น.ส. ชลธชิา ชาญชยัรตันชยัEng-ญีปุ่่ น

7 11913 น.ส. ธญัญาลกัษ ์ สุราษฎร ์
9 11916 น.ส. ธดิารตัน์ หอมกระแจะ

11 11966 น.ส. ศรสีกลุ อว่มเจรญิ
13 13382 น.ส. นิญาดา เทพกรรณ

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/6 แผนการเรยีนภาษาองักฤษ-ภาษาจนี,ภาษาองักฤษ-ภาษาญีปุ่่น IP
ครูทีป่รกึษา นางอเนชา พลิาวลัย ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

Eng-ญีปุ่่ น

เลขที่

5 11907 น.ส. ณารติา กอ้นทอง
6 11912 น.ส. ธญัชนก แซซ่ ือ้
8 11914 น.ส. ธญัฐณิชา ถวลินอก

10 11925 น.ส. สิรกิญัญา สวาสนา
12 12036 น.ส. ชาลสิา แกว้ดวงจนัทร ์

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/6 แผนการเรยีนภาษาองักฤษ-ภาษาจนี,ภาษาองักฤษ-ภาษาญีปุ่่น IP
ครูทีป่รกึษา นางอเนชา พลิาวลัย ์

                     ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563       (กลุ่ม B)
รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี

Eng-จนี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


