
เลขประจ ำตัวนักเรียน โรงเรียนปลำปำกวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

                                             ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1 (ห้องเรียนปกติ) 

ที ่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ  สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 08745 เด็กชาย คฑาวุธ โทพา     

2 08746 เด็กชาย จกัรภัทร ธรรมวงค์    

3 08747 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ อุดม     

4 08748 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ชัยหมื่น     

5 08749 เด็กชาย เทพประทาน ศรีสม     

6 08750 เด็กชาย ธีรภัทร์ ผางดี     

7 08751 เด็กชาย นครินทร์ ศรีจันทร์     

8 08752 เด็กชาย ปวิริศ ไชยต๊ะ     

9 08753 เด็กชาย ภัคพงษ์ ใจหวาน     

10 08754 เด็กชาย ฤทธิเดช อินกอง     

11 08755 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ แสนหัวเมือง     

12 08756 เด็กชาย ศิวกร สาวงษ ์     

13 08757 เด็กชาย อนุวัฒน์ อาจหาร     

14 08758 เด็กชาย อัษฎา อินทร์โสม     

15 08759 เด็กชาย อัษติยะ แก้วเกี้ยง     

16 08760 เด็กชาย อิทธิกร นกแก้ว     

17 08761 เด็กหญิง กิติ์ชฎาภรณ์ สุขบุญ     

18 08762 เด็กหญิง ฉัตรสุดา ข่าขันมะลี     

19 08763 เด็กหญิง ชลธร พ่อมูล     

20 08764 เด็กหญิง ธิดารัตน์  โพธิ์นัย     

21 08765 เด็กหญิง บุษยมาส กาไลทอง     

22 08766 เด็กหญิง ปวันรัตน์ อวดแสง     

23 08767 เด็กหญิง ปิยพร โคตรบรม     

24 08768 เด็กหญิง พัณณิดา มาลาชู     

25 08769 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ เพ็ชรไกร     

26 08770 เด็กหญิง ภัทรวดี สีอุคุ     

27 08771 เด็กหญิง วราภรณ์ ศรีเสนาะ     

28 08772 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อุ่นชัย     

29 08773 เด็กหญิง สุชาดา ดีผาง     

30 08774 เด็กหญิง สุลลิตา ค าเห็น     

31 08775 เด็กหญิง อรุณรัตน์ นรชาญ     

32 08776 เด็กหญิง อัจฉรา สีสุธรรม     

33 08777 เด็กหญิง อาชิตา เหลากุล     

34 08778 เด็กหญิง อุษาวดี พรมเมือง     



  
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 (ห้องปกติ) 
ที ่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ  สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 08779 เด็กชาย กรรชัย ไลลา     

2 08780 เด็กชาย กันตวรวัฒน์ หารด ารง     

3 08781 เด็กชาย กิตติศักดิ์ วงค์ศรีชา     

4 08782 เด็กชาย จิรายุ ดอกกุหลาบทอง     

5 08783 เด็กชาย ชาตรี ค าเหล็ก     

6 08784 เด็กชาย ฐิติภัค ยงทอง     

7 08785 เด็กชาย ณัฐพงศ์ นามวงค์     

8 08786 เด็กชาย เทพประธาน เพ็งท้าว     

9 08787 เด็กชาย เทพารักษ์ วงค์ตาปอง     

10 08788 เด็กชาย นิรวัตร แสงแก้ว     

11 08789 เด็กชาย ปรมัตถ์ ปุรณกรณ์     

12 08790 เด็กชาย ปริภัตร แสงแก้ว     

13 08791 เด็กชาย พศวัต ท าเนาว์     

14 08792 เด็กชาย พีรพล ผิวผ่อง     

15 08793 เด็กชาย ภัทรดนัย สุโท     

16 08794 เด็กชาย ยุทธนา ทันอินทรอาจ     

17 08795 เด็กชาย วีระพัฒน์ ตะเนาว์     

18 08796 เด็กชาย สิทธิชัย อ่ิมจิต     

19 08797 เด็กหญิง เกศมณี ประเสริฐสังข์     

20 08798 เด็กหญิง โชติชนิต ขันตี     

21 08799 เด็กหญิง ฐิติชญา ปะวันเต     

22 08800 เด็กหญิง ทวีพร ถาระสา     

23 08801 เด็กหญิง ทัดดาว สังชาดี     

24 08802 เด็กหญิง ธนาภรณ์ สีทา     

25 08803 เด็กหญิง นพมาศ สาวงค ์     

26 08804 เด็กหญิง นภัสรพี มีพรม     

27 08805 เด็กหญิง ปรานรวี อินตาจัด     

28 08806 เด็กหญิง เปมิกา วงค์แก้ว     

29 08807 เด็กหญิง พัชริกา ค าเผือก     

30 08808 เด็กหญิง เพลินภิรา สีลาอ่อน     

31 08809 เด็กหญิง รินลัดดา ดอกกุหลาบทอง    

32 08810 เด็กหญิง วรรณิษา หล้าพรหม     

33 08811 เด็กหญิง สุพัตรา แสนสา     

34 08812 เด็กหญิง สุริษา นาขมิ้น     



 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3 (ห้องเรียนปกติ) 
ที ่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ  สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 08813 เด็กชาย กิตติ ค ามี     

2 08814 เด็กชาย กิติพันธ์ ครองบุญ     

3 08815 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ ภูแดนกาง     

4 08816 เด็กชาย เดชไพบูลย์ อุ่นหล้า     

5 08817 เด็กชาย ธนโชต ิ อ้วนสุด     

6 08818 เด็กชาย ธนวัต ผางดี     

7 08819 เด็กชาย นราธร พ่อชมพู     

8 08820 เด็กชาย ปฏิภาณ วิสาระพันธ์     

9 08821 เด็กชาย พฏิศร อ่อนหลง     

10 08822 เด็กชาย พีรพล จันทร์หอม     

11 08823 เด็กชาย พุฒิพงศ์ สุพันธ์นา     

12 08824 เด็กชาย วีระเทพ ชาเครือ     

13 08825 เด็กชาย ศรายุธ มีรัตน์ค า     

14 08826 เด็กชาย ศราวุฒิ ไสแก้ว     

15 08827 เด็กชาย ศิรวิชญ์ กระวานธง     

16 08828 เด็กชาย สมคิด บุตรโคษา     

17 08829 เด็กชาย อภิสิทธิ์ นันทประดิษฐ     

18 08830 เด็กหญิง กัญญารัตน์ โกพลรัตน์     

19 08831 เด็กหญิง ขวัญฤดี นามราช    

20 08832 เด็กหญิง จารุวรรณ เพ็ชรสุวรรณ     

21 08833 เด็กหญิง จิตรตรียา คงอยู่     

22 08834 เด็กหญิง ณัฐติกา พรมวงค์     

23 08835 เด็กหญิง ทิพยวรรณ พรมแสง     

24 08836 เด็กหญิง ธัญชนก แก้วจูมพล     

25 08837 เด็กหญิง นิชาภัทร คุยพร     

26 08838 เด็กหญิง เนตรนภา แสงชา     

27 08839 เด็กหญิง บุษยมาส วงค์จ าปา     

28 08840 เด็กหญิง ปนัดดา จงรั้งกลาง     

29 08841 เด็กหญิง ปันปนิธ ศรีสุธรรม     

30 08842 เด็กหญิง พรประภา นวนแดง     

31 08843 เด็กหญิง พัชราภร นักบุญ     

32 08844 เด็กหญิง รุ่งนภา ค ามี     

33 08845 เด็กหญิง สุดารัตน์ คุณพันธ์     

34 08846 เด็กหญิง สุนันทา คุยพร     



ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4 (ห้องเรียนปกติ) 
ที ่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ  สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 08847 เด็กชาย จิรวัฒน ์ สิงห์มุกดา     

2 08848 เด็กชาย จิรายุ การิโก     

3 08849 เด็กชาย จุลจักร สุวรรณพันธ์     

4 08850 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ค าวงศ์     

5 08851 เด็กชาย ณัฐพงศ์ มาภา     

6 08852 เด็กชาย ธนาดล แสงอ่อน     

7 08853 เด็กชาย ธัชกร วรกิจ     

8 08854 เด็กชาย ปิ่นเพชร บัวลา     

9 08855 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ คงอยู่     

10 08856 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศักดิ์ศรีวรรณ     

11 08857 เด็กชาย ภานุพงศ์ มีรัตน์ค า     

12 08858 เด็กชาย ยศภัทร ศรีสุธรรม     

13 08859 เด็กชาย วัชรากร อินราช     

14 08860 เด็กชาย วายุ สุนิกร     

15 08861 เด็กชาย ศิริศักดิ์ ศิริลัย     

16 08862 เด็กชาย อธิราช ราชบัญดิษฐ์     

17 08863 เด็กชาย อาณัฐโชติ เทพสกุล     

18 08864 เด็กหญิง ไกล้รุ้ง วังทะพันธ์     

19 08865 เด็กหญิง จิตรภาณ ุ ยุบลวัฒน ์     

20 08866 เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขสบาย     

21 08867 เด็กหญิง จุฑาภัคร ศรีนุกูล     

22 08868 เด็กหญิง จุฑามณี จันทะมาตร     

23 08869 เด็กหญิง ชลิญญา ค าถา     

24 08870 เด็กหญิง ธัญพิชชา ลอยลม     

25 08871 เด็กหญิง นิตยา วงษ์สุขะ     

26 08872 เด็กหญิง นิรชา ศรีเสนาะ     

27 08873 เด็กหญิง เนตรนภา วงค์ระพรม     

28 08874 เด็กหญิง ประกายมุก ศรีสม     

29 08875 เด็กหญิง พรนิภา ธรรมโม     

30 08876 เด็กหญิง พิชนาฏ พรหมจันทร์     

31 08877 เด็กหญิง พิมนภัส เทพนานนท์     

32 08878 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา คึมยะราช     

33 08879 เด็กหญิง ศิริพร บุพศิริ     

34 08880 เด็กหญิง สุภากร อ้วนดวงดี     

35 08881 เด็กหญิง เหมือนฝัน สาวงค ์     
 

 



 

 

  

 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5 (ห้องเรียนปกติ) 

ที ่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ  สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 08882 เด็กชาย เกียรติพงศ์ เอกมาตย์     

2 08883 เด็กชาย คฑาชเวต จะติยรัตน์     

3 08884 เด็กชาย จิตรภาณ ุ วรกา     

4 08885 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ โคตรตา     

5 08886 เด็กชาย ด ารงวิทย์ วงค์แก้ว     

6 08887 เด็กชาย นท ี จวงจันทร์     

7 08888 เด็กชาย นฤชา หารธงชัย     

8 08889 เด็กชาย บรรณวิชญ์ องคะกาศ     

9 08890 เด็กชาย ปัญญา แสนพรหม     

10 08891 เด็กชาย ภานุกร ค าหงส์     

11 08892 เด็กชาย วีระพงศ์ แดงเพ็ง     

12 08893 เด็กชาย สมชาย เรือนงาม     

13 08894 เด็กชาย สิรภัทร มุงกุด     

14 08895 เด็กชาย สิรวิชญ ์ แพงค าฮัก     

15 08896 เด็กชาย อชิตพล อุดมเลิศ     

16 08897 เด็กหญิง กัลยารัตน์ หามวงค์     

17 08898 เด็กหญิง ขวัญฤทัย มูลเมือง     

18 08899 เด็กหญิง ชนิตา ไชโย     

19 08900 เด็กหญิง ชรินรัตน์ โคตะวงษ์     

20 08901 เด็กหญิง ทิพยรัตน์ มั่นเขตกิจ     

21 08902 เด็กหญิง ปนัดดา แสงโยน     

22 08903 เด็กหญิง พิมพ์มิกา หูมแพง     

23 08904 เด็กหญิง เพชรรัตน์ หม่อมศักดิ์     

24 08905 เด็กหญิง มาลิสา  พานันท์     

25 08906 เด็กหญิง รมณีย์ สีสอง     

26 08907 เด็กหญิง วัลยา ศรีสุธรรม     

27 08908 เด็กหญิง สิทธินี จงกระจ่างวงศ์     

28 08909 เด็กหญิง สุชาดา มั่นที     

29 08910 เด็กหญิง สุดารัตน์ เหลาบัว     

30 08911 เด็กชาย สุวัฒน ์ อินาลา     

31 08912 เด็กหญิง หยาดพิรุณ ศุภเลิศ     

32 08913 เด็กหญิง อินออน สุววรณธร     



 
ห้องเรียนพิเศษ EIS ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6  

โรงเรียนปลำปำกวิทยำ อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม สพม.22 
ที ่ เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ-สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 08914 เด็กชาย การัณยภาส  สารีพร     

2 08915 เด็กชาย จิรวัฒน ์  สังวรดี     

3 08916 เด็กชาย ชลสิทธิ ์    มุ่งอ้อมกลาง     

4 08917 เด็กชาย ชิษณุพงศ์   พรหมวงศ์     

5 08918 เด็กชาย ณัฐชนน    แก้วสินค้า     

6 08919 เด็กชาย ณัฐพงศ์   วงค์ญาพ่อ     

7 08920 เด็กชาย นัฐพงศ์   พ่อแง่เขา     

8 08921 เด็กชาย พัชรวัฒน์   ดีหนู     

9 08922 เด็กชาย พุทธคุณ  ครโสภา     

10 08923 เด็กชาย พูลอักษิภัทร   ค าถา     

11 08924 เด็กชาย ยศกฤต  โคตรตา     

12 08925 เด็กชาย สุรยุทธ      สว่างใจ     

13 08926 เด็กหญิง กัญญาภัค   ละม้าย     

14 08927 เด็กหญิง ชัญญาลักษณ์  ศรีสุวะ     

15 08928 เด็กหญิง ณภัทรพร นานาไพร     

16 08929 เด็กหญิง ณิชาภัทร์   ดีปาน     

17 08930 เด็กหญิง ปรียารัตน์  ภูมิประเสริฐ     

18 08931 เด็กหญิง เปรมศิริ  เกิดสุวรรณ     

19 08932 เด็กหญิง พรสุดา ละครชัย     

20 08933 เด็กหญิง พัดชากร  จวงจันทร์     

21 08934 เด็กหญิง พีรดา  ก าค า     

22 08935 เด็กหญิง ฟาริดา  ค าวงค์     

23 08936 เด็กหญิง มินญารภัทร    เชื้อพระซอง     

24 08937 เด็กหญิง รดามณี   สมสุขเจริญ     

25 08938 เด็กหญิง รัตนมน ปวงศรี     

26 08939 เด็กหญิง สมฤทัย  อบเชย     

27 08940 เด็กหญิง สิริลักษณ์   อุสาห์     

28 08941 เดก็หญิง สุตราภัทร   บุตรดี     

29 08942 เด็กหญิง สุพัสรินทร์  ชาเครือ     

30 08943 เด็กหญิง อัญชิษฐา   ค ามี     

31 08944 เด็กหญิง อินทราณี  หมู่แสนกอ     
 

 

 



 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7 (ห้องเรียนเน้นวิทย์-คณิต) 

ที ่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ  สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 08945 เด็กชาย จักรภัทร หามวงค์     

2 08946 เด็กชาย ณัฐภาส วังทะพันธ์     

3 08947 เด็กชาย ธนภัทร นาพันธ์     

4 08948 เด็กชาย นวพล ช่วงโชต ิ     

5 08949 เด็กชาย นวพล นามวงค์     

6 08950 เด็กชาย ปิติกร จันทร์สว่าง     

7 08951 เด็กชาย พิพัฒน์ ค าวัน     

8 08952 เด็กชาย ภูตะวัน ปารีพันธ์     

9 08953 เด็กชาย รพีพัฒน์ ดิถิกุล     

10 08954 เด็กชาย วรชิต นานนท์     

11 08955 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีวารินทร์     

12 08956 เด็กหญิง กนกวรรณ วงค์บุญยัง    

13 08957 เด็กหญิง จิดาภา ปุราตะโน    

14 08958 เด็กหญิง จิราพร แก่นนา     

15 08959 เด็กหญิง ชไมพร กระวานธง     

16 08960 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี เดชป้องหา     

17 08961 เด็กหญิง ณัฐวดี อุสันสาห์     

18 08962 เด็กหญิง ณัฐวรดา ละม้าย     

19 08963 เด็กหญิง ณัฐวิกา วินาโล     

20 08964 เด็กหญิง ทักษพร นามเพราะ     

21 08965 เด็กหญิง ทิพปภา อินไชยยา     

22 08966 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ธนะด ี     

23 08967 เด็กหญิง นิภาพร แซงเกตุ    

24 08968 เด็กหญิง ปนัดดา ไก่สะแก้ว     

25 08969 เด็กหญิง ปัญญาทิพย์ แพงค าฮัก     

26 08970 เด็กหญิง พรลดา ตรงดี     

27 08971 เด็กหญิง พัชรมัย วงค์ค าจันทร์     

28 08972 เด็กหญิง พีชญา แสนนาวา     

29 08973 เด็กหญิง พุทธิตา ค าหารพล     

30 08974 เด็กหญิง มณฑิตา สารเสริฐ     

31 08975 เด็กหญิง สิริมาภรณ์ สมใจ     

32 08976 เด็กหญิง อารียา แสนพรม     

 
 



 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 

โรงเรียนปลำปำกวิทยำ อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม สพม.22 
 

ที ่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ 
1 08053 นาย ดิษฐประชา ยตะโคตร   
2 08056 นาย นครินทร์ วรสาร   
3 08059 นาย ปฎิการ พอชารี   
4 08060 นาย ปรเมศ แก่นจันทร์   
5 08062 นาย ภูริเดช ปุรณกรณ์   
6 08067 นางสาว ชลธิชา ขันที   
7 08068 นางสาว ธนัชชา สุธรรม   
8 08070 นางสาว นภัทรศิริ อินสวรรค์   
9 08071 นางสาว นลิน แสนจันตะ   
10 08072 นางสาว นัฐพร จวงจันทร์   
11 08073 นางสาว เบญจวรรณ ขานเพราะ   
12 08076 นางสาว มณฑิตา แสงสุริยา   
13 08078 นางสาว สุดารัตน์ ล้านทอง   
14 08079 นางสาว อารยา ศรีสุธรรม   
15 08080 นาย กิตติศักดิ์ อินปากดี   
16 08082 นาย ขัตติยะ โยตะสิงห์   
17 08084 นาย ทศพล แก้วมณีวรรณ   
18 08096 นางสาว ปริชาติ เบอร์ขุนทด   
19 08105 นางสาว วิลาวัณย์ อ าค า   
20 08106 นางสาว ศศิวิมล พระชัย   
21 08109 นางสาว สุทธิกมล เรือนงาม   
22 08142 นาย จิรายุทธ มาบุญ   
23 08163 นางสาว ญาณัจฉรา เทียนกระโทก   
24 08203 นาย ชัยสรรค์ ภิรมกิจ   
25 08208 นาย พุฒิพงศ์ จันทร์ศรีเมือง   
26 08215 นางสาว ชลิดา ศิริจันทร์โท   
27 08977 นางสาว อทิตยา นามราช   
28 08978 นางสาว กนกวรรณ ค ามูล   
29 08979 นางสาว จันทร์จิรา จักร์เสน   
30 08980 นางสาว จีรชาตา แตงพรม   

 

 



 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 
โรงเรียนปลำปำกวิทยำ อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม สพม.22 

ที ่   ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ สกุล ลำยมือชื่อ 
1 08069 นางสาว ธนัฐญา ดอนหล้า   
2 08100 นางสาว พัชรลักษณ์ ตะเนาว์   
3 08108 นางสาว ศิริวรรณ จันปุ่ม   
4 08110 นางสาว อริสา ท้าวมิตร   
5 08111 นางสาว อัจฉรา กองชัย   
6 08115 นาย ณัฐพงค์ เปรนาม   
7 08170 นางสาว วรนุช วงค์แก้ว   
8 08133 นางสาว เบญจมาศ สุวรรณศรี   
9 08138 นางสาว รัตน์สุดา โยตะสิงห์   
10 08139 นางสาว วนิดา มูลลัง   
11 08158 นางสาว กัญญาวีย์ เชื้อสาทุม   
12 08192 นางสาว ชลินดา ถิ่นพยัคฆ์   
13 08194 นางสาว เต็มฟ้า ไชยรักษ์   
14 08125 นาย ศักดา มูลลัง   
15 08196 นางสาว นฤมล ไกรยแสง   
16 08199 นางสาว ศริลักษณ์ สาวงษ ์   
17 08246 นางสาว จณิตตา จันทะคุณ   
18 08171 นางสาว ศศิกานต์ หนันลี   
19 08981 นางสาว นฤมล ช่วงโชต ิ   
20 08982 นาย อดิสร หนันลี   
21 08983 นางสาว จิตรลดา นิลวัน   
22 08984 นาย ณัฐพงษ์ คึมยะราช   
23 08985 นาย ทรงสิทธิ์ ศรีเสนาะ   
24 08986 นางสาว จิราพร ปัญญา   
25 08987 นางสาว ศิริรัตน์ พ่อครวงค์   
26 08988 นางสาว หญิงนคร ก๋าสัน   

 

 

 

 

 

 



 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3ห้องศิลป์ - ภำษำ  

โรงเรียนปลำปำกวิทยำ อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม สพม.22 

ที ่   ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ลำยมือชื่อ 
1 08052 นาย ไชยยศ ศรีเพ็ง   
2 08061 นาย ภาวัฒน ์ ค าเห็น   
3 08063 นาย สิทธิศักดิ์ เสนาสุข   
4 08064 นาย สุจริต อุดมลี   
5 08066 นางสาว กัญญารัตน์ ตาหมื่น   
6 08074 นางสาว ปิยธิดา คุยพร   
7 08083 นาย เจษฎา ค าเห็น   
8 08089 นางสาว จันทิมา วงค์ค า   
9 08090 นางสาว ชนิตา พ่อเกตุ   
10 08091 นางสาว ชุตินันท์ แพงค าฮัก   
11 08092 นางสาว ณัฐพร พ่อขันชาข   
12 08097 นางสาว ปวีณา ผมหอม   
13 08104 นางสาว วรรณธิดา หูมแพง   
14 08114 นางสาว เฉลิมพงษ์ ค ามี   
15 08128 นาย อภิเดช นามเหลา   
16 08129 นางสาว กุมารี สีขาว   
17 08135 นางสาว พศิกา ศรีสุธรรม   
18 08137 นางสาว เมธิรา ใสนวล   
19 08144 นาย เจตนิพัทธ์ อ าค า   
20 08163 นางสาว ภัทรสุดา ยืนยง   
21 08165 นางสาว ปิยพร อินทร์จันทรา   
22 08175 นาย ณัฐพงษ์ กอมสิน   
23 08187 นาย สุธินันท์ บุญทศ   
24 08188 นาย อธิป ปวงศร ี   
25 08201 นาย กฤษณชัย นาพิลา   
26 08210 นาย ศิโรฒ์ วัชณะสวัสดิ์   
27 08218 นางสาว ปิยะธิดา แพงค าฮัก   
28 08226 นางสาว สุจิรา แสนมิตร   
29 08249 นางสาว พรวดี ไชโย   
30 08250 นางสาว ณัฐณิชา นามพิชัย   
31 08741 นางสาว รุ่งธิวา มิ่งขวัญ   
32 08989 นางสาว กนกกร ศรีเสนาะ   
33 08990 นางสาว ณัฐชนันท์ โกพลรัตน์   

 



 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 
โรงเรียนปลำปำกวิทยำ อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม สพม.22 

ที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกุล ลำยมือชื่อ 
1 08085 นาย ธีรภพ                 ปุรณกรณ์   
2 08095 นางสาว บุษยามาศ ยินดี   
3 08094 นางสาว นันทกา          แสงยวน   
4 08204 นาย ณัฐวุฒิ                นอบน้อม   
5 08209 นาย รัฐกร                 จวงจันทร์   
6 08212 นางสาว เกิดศิริ           เหลาบัว   
7 08213 นางสาว กุลณัฐ           ประสานมิตร   
8 08217 นางสาว ณัฐสุดา          พันธ์สิงห์   
9 08219 นางสาว พิชญา            วงค์ศรีชา   
10 08221 นางสาว ภิรมย์รัตน์        เหลาบัว   
11 08222 นางสาว โรศิตาฒ์         วัชณะสวัสดิ์   
12 08223 นางสาว วรภรย ์ บัวทองจันทร์   
13 08224 นางสาว วราภรณ์         หารมนตรี   
14 08227 นางสาว สุภาวด ี          ค าเห็น   
15 08228 นางสาว สุรีย์นิภา         วงค์ศรีชา   
16 08229 นางสาว อรวรา           วะชุม   
17 08247 นางสาว จารุกัญญา   ยาเกิ้น   
18 08265 นางสาว ปอรรัตน์   เหลาบัว   
19 08480 นาย กะวีวัฒน์             แก่นยางหวาย   
20 08734 นางสาว ปนัดดา           ผิวละมัย   

 

 


