
ข�อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

เลขที่ เลขประจําตัว

1 06726 เด็กชาย กฤษกรณ� สมบูรณ�
2 06727 เด็กชาย จักรรินทร� โปร&งใจ
3 06728 เด็กชาย ฐิติพันธุ� ขันทวิเศษ
4 06729 เด็กชาย ณัฏฐภูมิ แนวประเสริฐ
5 06730 เด็กชาย ธนพงษ� แบ&งดี
6 06731 เด็กชาย ธนากร แสงศรีงาม
7 06732 เด็กชาย ธรณ�ธันย� จูฑพันธนะ
8 06733 เด็กชาย ธีรเทพ จันทวัง
9 06734 เด็กชาย พงศกร แก�วใจริน
10 06735 เด็กชาย วัชระพงศ� ศรีนวล
11 06736 เด็กชาย ศุภวิชญ� กล�าหาญ
12 06737 เด็กชาย อัยการ ใจซ่ือ
13 06738 เด็กหญิง คัจฉามิ สนิท
14 06739 เด็กหญิง จิราวรรณ ป>นใจ
15 06740 เด็กหญิง ชุติมาศ สาใจ
16 06741 เด็กหญิง ฐิติรัตน� หอมอ&อน
17 06742 เด็กหญิง ธนาพร รุ&งเรือง
18 06743 เด็กหญิง ปดิภา พุทธรักษา
19 06744 เด็กหญิง ป>ยฉัตร เพียรไชสงค�
20 06745 เด็กหญิง พรไพลิน อะทะเทพ
21 06746 เด็กหญิง พรรณนิภา แข&งขัน
22 06747 เด็กหญิง พัณณิตา อินสาคร
23 06748 เด็กหญิง พีรดา ธรรมอักษร
24 06749 เด็กหญิง ภัทราพร สุนันต@ะ
25 06750 เด็กหญิง ภัสราวรรณ คิดหา
26 06751 เด็กหญิง วนัสนันท� ชมภู
27 06752 เด็กหญิง วรรณดาภา ฉลาด
28 06753 เด็กหญิง ศิรินทรา สุทธวงค�
29 06754 เด็กหญิง สิรินดา สวยสม
30 06755 เด็กหญิง อพัชภา รักสนิท
31 06756 เด็กหญิง อุฬาริกา แก�วแสงทอง

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
มัธยมศึกษาป'ท่ี 1/1    ภาคเรียนท่ี 1   ป'การศึกษา 2562

รหัสวิชา...........................รายวิชา.....................................................จํานวน........หน/วยการเรียน

ครูท่ีปรึกษา ครูอภิญญา  ศุภการกําจร, ครูกาญจนา  แสนวงค�



ข�อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

เลขที่ เลขประจําตัว

1 06757 เด็กชาย จารุวิทย� คําเรียง
2 06758 เด็กชาย เจตน�สฤษฎิ์ งามตา
3 06759 เด็กชาย ชัยพรรณ งามตา
4 06760 เด็กชาย นันทกร แก�วประเสริฐ
5 06761 เด็กชาย ป>ติวัฒน� บุญชุม
6 06762 เด็กชาย ป>ยะวัตน� กิมภา
7 06763 เด็กชาย พงษ�สิทธิ์ งามตา
8 06764 เด็กชาย พัทธพล คนการ
9 06765 เด็กชาย พุฒิพงศ� ไชยวงค�ษา
10 06766 เด็กชาย มังคราช บุสดี
11 06767 เด็กชาย ยุทธนา สมจิตร
12 06768 เด็กชาย วรวุฒิ น�อยสุวรรณา
13 06769 เด็กชาย ศุภณัฐ ใจคํา
14 06770 เด็กชาย อนุพงษ� คํามาปHน
15 06771 เด็กชาย เอกชัย สุขสบาย
16 06772 เด็กหญิง กิตติกา สนิท
17 06773 เด็กหญิง จิราภรณ� โนเข่ือน
18 06774 เด็กหญิง ชัญญานุช ใจแน&น
19 06775 เด็กหญิง ฐิติรัตน� สนั่นปIา
20 06776 เด็กหญิง ณัฐกานต� กลมเกลี้ยง
21 06777 เด็กหญิง ณัฐณิชา กลิ่นสุคนธ�
22 06778 เด็กหญิง ดาราพร วงค�คําจันทร�
23 06779 เด็กหญิง ปภัสศร ปHนคํา
24 06780 เด็กหญิง ป>ยรัตน� วงศ�ษา
25 06781 เด็กหญิง พัชรีพร ดอกคํา
26 06782 เด็กหญิง แพรวา หอมนาน
27 06783 เด็กหญิง รัตนาพร แสงวัน
28 06784 เด็กหญิง รุจิรา ใจตรง
29 06785 เด็กหญิง ลักษิกา วิชัย
30 06786 เด็กหญิง วรรณกร สุขประทุม
31 06787 เด็กหญิง สุวาริน สุทธวงค�
32 06788 เด็กหญิง สุวิชญา  แสนใจ

ช่ือ - สกุล
รหัสวิชา...........................รายวิชา.....................................................จํานวน........หน/วยการเรียน

มัธยมศึกษาป'ท่ี 1/2    ภาคเรียนท่ี 1   ป'การศึกษา 2562

ครูท่ีปรึกษา ครูอดิศักด์ิ  คําปHนดี, ครูมรุต  ชลฤทธิ์

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 



ข�อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

เลขที่ เลขประจําตัว

1 06789 เด็กชาย กฤตเมธ กองจันทร�
2 06790 เด็กชาย ไกรวิชญ� บุญถา
3 06791 เด็กชาย จักรินทร� ทําดี
4 06792 เด็กชาย เฉลิมราชย� นันทะเสน
5 06793 เด็กชาย ธนวัฒน� สมาธิ
6 06794 เด็กชาย ธนวันต� ปHญญามูล
7 06795 เด็กชาย ธนศิลปL สว&างวัฒนกุล
8 06796 เด็กชาย นภัสถ� สมร&าง
9 06797 เด็กชาย นิธิ สระสวย
10 06798 เด็กชาย ปพัชกรณ� คํามาปHน
11 06799 เด็กชาย ภานุพงษ� นันตา
12 06800 เด็กชาย วีรภัทร สุทธวงค�
13 06801 เด็กชาย ศักดากร งามตา
14 06802 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ มีพวงพล
15 06803 เด็กชาย สเลนทร ตาคํา
16 06804 เด็กชาย หัสดิน ยอดเพชร
17 06805 เด็กชาย อัครชา แสงแก�ว
18 06806 เด็กหญิง กาญจนา บุญณะ
19 06807 เด็กหญิง กิตติยา แบ&งดี
20 06808 เด็กหญิง จิราพร เเผงเบ้ือง
21 06809 เด็กหญิง ทัตพร งามนอก
22 06810 เด็กหญิง นันท�นภัส เชี่ยวชาญ
23 06811 เด็กหญิง นันธิดา นิทะโน
24 06812 เด็กหญิง พรพรหม คมเเก�ว
25 06813 เด็กหญิง ภัครจิรา พิลาภ
26 06814 เด็กหญิง โยษิตา นันตาลิตร
27 06815 เด็กหญิง รัญชิดา คํามา
28 06816 เด็กหญิง ลลิตา สระสวย
29 06817 เด็กหญิง สรินยา บุญเปNง
30 06818 เด็กหญิง สิริกัญญา บุญชนัง
31 06819 เด็กหญิง สิริวิมล แสนวัน
32 06820 เด็กหญิง สิริโสภา เเสนวัน
33 06821 เด็กหญิง สุพรทิพย� คํามาปHน
34 06822 เด็กหญิง โสพิศตรา ศรีนวล

ช่ือ - สกุล
รหัสวิชา...........................รายวิชา.....................................................จํานวน........หน/วยการเรียน

มัธยมศึกษาป'ท่ี 1/3    ภาคเรียนท่ี 1   ป'การศึกษา 2562
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

ครูท่ีปรึกษา ครูอ�อยใจ  ทองเอก, ครูมาลิณี  รักดี,ครูกานต�ธีรา กุลชวาล


