
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

2 11353 นาย จติตพิฒัน ์แซปั่ง
4 11355 นาย เจษฎา สุขลว้น
6 11599 นาย เทวฤทธิ ์ศรสีงา่
8 11371 น.ส. ดารุณี จนัทรดร

10 11376 น.ส. ปวติรา สมชือ่
12 11380 น.ส. มิง่ขวญั เกดิผล
14 11397 น.ส. กมลชนก ชยัราช
16 11404 น.ส. จรีนันท ์พงษพ์ทิกัษ ์
18 11407 น.ส. ณิชาภา รอดคลองตนั
20 11416 น.ส. รนิรดา ไผ่ป้อง
22 11502 น.ส. สุกานดา ศรโีพนทอง
24 12852 น.ส. ณัฐชา ค าศร ี
26 12854 น.ส. พชัธรนิ ไชยเดช
28 13338 น.ส. ปิยธดิา มาตราตงั
30 13778 น.ส. ชืน่กมล โกศลศกัดาสกลุ

32 13781 น.ส. นลนินิภา ศรพีูน

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                   ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563    (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์EIS

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา วา่ทีเ่รอืตรวีษิณุ ช ัน้บน , นางสาวเกศกนก โตเหล็ก

เลขประจ าตวั

เลขที่

1 10782 นาย ธนภทัร อารรีาษฎรพ์ทิกัษ ์
3 11354 นาย จริาพชัร ปิกแกว้
5 11358 นาย นันทกร นอ้ยม่วง
7 13776 นาย ชนาธปิ จ าเรญิใหญ่
9 11374 น.ส. เบญญทพิย ์เฉยไว

11 11379 น.ส. พรหมพร ไววอ่ง
13 11385 น.ส. สิรญิธร รตันธารางกรู
15 11402 น.ส. จณิณพตั พรหมทอง
17 11406 น.ส. ชลกานต ์มณีสรอ้ย
19 11415 น.ส. ภทัรสุดา ใสนวน
21 11461 น.ส. ภาสุร ีศรสีโุข
23 12713 น.ส. รสลนิ แพรศรี
25 12853 น.ส. ปิยะธดิา การไพบลูย ์
27 12855 น.ส. รญัชดิา งามละม่อม
29 13777 น.ส. จริภญิญา นนสรีาช
31 13780 น.ส. ณัฐวด ีจนัทโท
33 13783 น.ส. สุดาพร ทองสุข

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                   ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563    (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์EIS
ครูทีป่รกึษา วา่ทีเ่รอืตรวีษิณุ ช ัน้บน , นางสาวเกศกนก โตเหล็ก

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 10825 นาย อนนท ์ศรโีกศล
3 11391 นาย ปัญญพฒัน ์พุ่มไสว
5 11470 นาย ณพงษ ์พงษพ์ทิกัษ ์
7 12857 นาย จริายทุธ กองพมิาย
9 12859 นาย นันธวฒัน ์เทพพนัธา

11 11399 น.ส. กาญจนี เป็นสุข
13 11417 น.ส. วรรณษา หวงัผล
15 11423 น.ส. สุวนัินท ์สงัขท์อง
17 11451 น.ส. ชนากานต ์มนีาร ี
19 11453 น.ส. ณัฐรกิา เรอืงดี
21 11464 น.ส. วชิดุา ชนัษา
23 11493 น.ส. เบญญาภา ทองเกดิ
25 12797 น.ส. ปารสิา สลดัทกุข ์
27 12829 น.ส. บปุผวรรณ แกว้ไทรเลศิ
29 12860 น.ส. โขมพทัธ ์โคตรจนัทรา

31 12864 น.ส. ศศธิร ธรรมรกัษ ์
33 12866 น.ส. สโรชา เพยีรการ
35 13840 น.ส. รนิลดา  ศิรกิร

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                   ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563    (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/2 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางอาภรณ ์นาถาพนัธ ์, นายวรุตม ์ฮุง้สูงเนิน, นางณัฏฐา เมยีงมาก

เลขประจ าตวั

เลขที่

2 11364 นาย สทิธโิยธ ีค าแสน
4 11394 นาย ศภุกรณ ์งามสงา่
6 12276 นาย สทิธเิดช เตชะนอก
8 12858 นาย จรีวฒัน ์งามเมอืงปัก

10 11373 น.ส. นันทนภ์ทัร ตางาม
12 11400 น.ส. กติตญิาพร ไทยออ่น
14 11411 น.ส. พรพชิชา อนิทสร
16 11422 น.ส. สุภารตัน ์เทพสนัทดั
18 11424 น.ส. อโรชา แกน่นาค า
20 11452 น.ส. ณฐพร อนิทราราม
22 11463 น.ส. ยวษิฐา สุขเตบิ
24 11465 น.ส. อาทมิา พรมชา
26 12296 น.ส. วนัด ีหลอดแกว้
28 12808 น.ส. สุชาดา หวงัลอ้มกลาง
30 12830 น.ส. นิตยา บตุรงาม
32 12861 น.ส. ดวงพร เพ็งสูงเนิน
34 12865 น.ส. ศศวิมิล ธรรมรกัษ ์
36 12867 น.ส. อมรรตัน ์ไชโย

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                   ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563    (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/2 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ครูทีป่รกึษา นางอาภรณ ์นาถาพนัธ ์, นายวรุตม ์ฮุง้สูงเนิน, นางณัฏฐา เมยีงมาก

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11425 นาย โชคชยั แซก่งั
3 11432 นาย นภสักร ปัดนา
5 11439 นาย ภาณุพน คลา้ยเปีย
7 11443 นาย ศวิกร สุวดษิฐ
9 11469 นาย จริเดช เน่ืองจ านงค ์

11 11507 นาย คมสนั กลัยาพนัธ ์
13 11523 นาย ศภุวฒัน ์เอกฉัตร
15 12868 นาย เขมชาต ิไขสงัเกต
17 12870 นาย วภิพ เหล่าผิวพรรณ
19 11375 น.ส. ปนัดดา ผาวริตัน์
21 11450 น.ส. จฑุาลกัษณ ์ภกัตรเ์พยีงจนัทร ์
23 11489 น.ส. ชลธชิา บรมรมัย ์
25 11544 น.ส. สุนิสา ขอรวมกลาง
27 11657 น.ส. บญุเสรมิ ไวยศรแีสง
29 11668 น.ส. สุภาพร ศรเีพชร
31 11703 น.ส. มณีรตัน ์ประทมุทปี
33 12804 น.ส. ธรีกานต ์ชมศรี
35 12872 น.ส. ชนิสรา เสมอใจ
37 12874 น.ส. อารยีา กนกหงษา

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                   ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563   (กลุ่ม A)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/3 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นายวศิษิฐ ศรสีุข , นายจริายทุธ เมยีงมาก

เลขประจ าตวั

เลขที่

2 11430 นาย ธรีภทัร ประชาเขยีว
4 11434 นาย พสักร สุขแกว้
6 11442 นาย วศิวชติ ค าสวน
8 11445 นาย สุวพชิญ ์ศรทีองออ่น

10 11476 นาย นพรตัน ์ทองเขยีว
12 11520 นาย วงศธร เนียนทะศาสตร ์
14 12800 นาย วษิณุกร สุปันยะบตุร
16 12869 นาย ฐานพฒัน ์บวัสงิห ์
18 12871 นาย อานนท ์จนัทนา
20 11413 น.ส. เพ็ชรลดา สาทอน
22 11458 น.ส. นิศารตัน ์โนนสาย
24 11500 น.ส. สโรชา อนิทรภ์ูเมศร ์
26 11545 น.ส. สุภาพร เกยีงเกตุ
28 11664 น.ส. วาสนา ค าพดั
30 11702 น.ส. ปรณิดา โนนทะน า

32 12802 น.ส. เจนสติา หมืน่กลา้
34 12815 น.ส. ทศัณี ค าอว่ม
36 12873 น.ส. นนตรา แกว้เทยีมทอง

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
                       ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563    (กลุ่ม B)

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/3 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี
ครูทีป่รกึษา นายวศิษิฐ ศรสีุข , นายจริายทุธ เมยีงมาก

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11395 นาย สนัดษิุต นิลทจนัทร ์
3 11471 นาย ณัฐพงศ ์ชืน่บาน
5 11508 นาย จริวฒัน ์นนทะศร ี
7 12876 นาย อทิธพิล กองชา่ง
9 13339 นาย สชัฌะกร ศษิยโ์รจนฤทธิ ์

11 11378 น.ส. เปรมมกิา มาศร ี
13 11383 น.ส. ศิรนิทพิย ์ค ากอง
15 11457 น.ส. นภสัสร มงคลนาคกลุบตุร
17 11531 น.ส. ชตุมิา ศรรีกัษา
19 11617 น.ส. พชัร ีนิยมญาติ
21 12877 น.ส. จฑุามาตร ์สุขยงค ์
23 12880 น.ส. วมิลศิร ิค านัด
25 12882 น.ส. สริาวรรณ ววิฒันป์ระเสรฐิ
27 12882 น.ส. สริาวรรณ ววิฒันป์ระเสรฐิ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/4 แผนการเรยีนองักฤษ-คณิตศาสตร ์(กลุ่ม A)

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นายเจตนจ์รสั ประสพทรพัย ์, นางสาวสุวชิา กฎุศีร ี

เลขประจ าตวั

เลขที่

2 11466 นาย กฤตวตัร จอ้ยคลา้ย
4 11475 นาย ธรรมวทิย ์คงจ ารูญ
6 11487 นาย อคัรเดช โมกศิร ิ
8 12875 นาย เปรม จะชาลี

10 13294 นาย ภาณุวฒัน ์เพชรพรรณ
12 11367 น.ส. กรรณิการ ์น่วมภกัดี
14 11382 น.ส. วลันิสา กองทอง
16 11386 น.ส. สุพพตัรา หาญทะเล
18 11503 น.ส. สุชาดา ทพินาค
20 11614 น.ส. ปรารถนา นุวตัิ
22 11625 น.ส. ศิรขิวญั คงเมอืง
24 12879 น.ส. พชัชานันท ์โชตวิบิลูยร์กัษ ์
26 12881 น.ส. ศภุกานต ์สโุรจนว์ฒันกลุ

28 12883 น.ส. อรจริา ดกงาม

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/4 แผนการเรยีนองักฤษ-คณิตศาสตร ์(กลุ่ม B)
ครูทีป่รกึษา นายเจตนจ์รสั ประสพทรพัย ์, นางสาวสุวชิา กฎุศีร ี

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11393 นาย ภูวเรศ ค าชมุภู
3 11550 นาย กติตศิกัดิ ์ไกรทอง
5 11717 นาย ฐติโิชต ิเย็นฉ ่า
7 11408 น.ส. นลทัพร ประสงคจ์นี
9 11420 น.ส. ศริดา ดสีตัถา

11 11448 น.ส. กลุนิชา สุพร
13 11456 น.ส. ทพิานัน เมฆพดั
15 12885 น.ส. จริาพร มะปรางค ์
17 12891 น.ส. วชิดุา ดเีลศิ

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/5 แผนการเรยีนองักฤษ-จนี (กลุ่ม A)

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา  นายธนกร องัคประสาทชยั , Miss Calos Jona Poking

เลขประจ าตวั

เลขที่

2 11481 นาย ภูผา ค าคนขอ้ง
4 11606 นาย รชัภูม ิเทพภูเขยีว
6 11070 น.ส. ชนกานต ์บญุเกดิ
8 11418 น.ส. ศศธิร ดษิฐวเิศษ

10 11421 น.ส. สิรนิดา รกัชืน่
12 11455 น.ส. ทวนิรด ีสทิธศิร
14 12884 น.ส. เกศณีิย ์สุรพตัร
16 12887 น.ส. ชลธชิา เทยีมพงษ ์

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม

ชือ่-นามสกลุเลขประจ าตวั

ครูทีป่รกึษา  นายธนกร องัคประสาทชยั , Miss Calos Jona Poking
ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/5 แผนการเรยีนองักฤษ-จนี (กลุ่ม B)

ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11390 นาย ธรีวฌัน ์ป่ินพงษ ์
3 11433 นาย บญุญฤทธิ ์กรุดกาง
5 11518 นาย รตพิงษ ์ทาวี
7 11563 นาย พตัยศ แสงเมอืง
9 11398 น.ส. กลัยกร ทุง่จนัทร ์

11 11497 น.ส. รววีรรณ โพธิช์ยัทอง
13 11504 น.ส. สุพรรษา พวงยีโ่ถ
15 11572 น.ส. เกตสุดา ก าลงัเทีย่ง
17 11580 น.ส. รตัตยิาภรณ ์เพ็ชรนอก
19 11583 น.ส. สิรนัินท ์บญุมาตย ์
21 11626 น.ส. สุพตัรา อุน่ค า
23 11655 น.ส. ณฐติา เรอืนใสแกว้
25 12798 น.ส. พชัรดา สงิหา
27 12832 น.ส. กนัตพร แจม่ประไพร
29 12895 น.ส. สุวชิชา องัคณิต

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/6 แผนการเรยีนองักฤษ-ญีปุ่่น (กลุ่ม A)
ครูทีป่รกึษา นางสาวพชิญส์นีิ ทาเทพ , นางสาวณัฏฐนิช เทพสุรนิทร ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ

เลขที่

2 11428 นาย ธรีเดช ตนัหยง
4 11516 นาย พรีพล เสอืดี
6 11522 นาย ศภุฤกษ ์คงสี
8 11570 นาย อรณิชยั ศรกีลุ

10 11403 น.ส. จริาภา ชยูิง่สกลุทพิย ์
12 11501 น.ส. สาวติร ีสวสัดิเ์อือ้
14 11541 น.ส. วสิุดตา พงษส์ุระ
16 11577 น.ส. ประภาวรนิทร ์เนตรเกต
18 11581 น.ส. ศภุนิดา ขาวทอง
20 11585 น.ส. สุมนิตรา นาคเกษม
22 11628 น.ส. อรภา  เงาศร ี
24 11659 น.ส. มณัฑนา ภูเขยีว
26 12810 น.ส. นิชาดา บานหาญ
28 12894 น.ส. ธญันันทน ์ตุม้วจิติร

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/6 แผนการเรยีนองักฤษ-ญีปุ่่น (กลุ่ม B)
ครูทีป่รกึษา นางสาวพชิญส์นีิ ทาเทพ , นางสาวณัฏฐนิช เทพสุรนิทร ์

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

1 11405 น.ส. จฑุามาศ จวนเจรญิ

6 12898 น.ส. ณัฐกฤตา กลางประพนัธ ์

7 12899 น.ส. นรศิรา สายสุย้ eng-ญ่ีปุ่น

eng-ญ่ีปุ่น

eng-ญ่ีปุ่น

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/7 แผนการเรยีนนานาชาต ิIP  (กลุ่ม A)

ชือ่-นามสกลุ

ครูทีป่รกึษา นางสาวจนัทรสัม ์กวตัภิา

เลขประจ าตวั

เลขที่

2 11618 น.ส. เพชรลดา จวงพนัธ ์

4 12896 น.ส. พรสุดา เหลยีงตระกลู

5 12897 น.ส. พลอยไพลนิ ไชยด า

eng-จีน

eng-จีน

eng-จีน

รายชือ่นักเรยีนโรงเรยีนปลวกแดงพทิยาคม
ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/7 แผนการเรยีนนานาชาต ิIP (กลุ่ม B)
ครูทีป่รกึษา นางสาวจนัทรสัม ์กวตัภิา

เลขประจ าตวั ชือ่-นามสกลุ


