
ข�อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

เลขที่ เลขประจําตัว

1 06350 นาย เดชดนัย ด้ันเมฆ
2 06358 นาย วรวุฒิ ทิพบุญ
3 06373 นาย เจษฎากรณ) สนม
4 06379 นาย นพณัฐ ทองดี
5 06402 นาย ธีรภัทร กาละวงค)
6 06403 นาย วงศธร ใจเบ้ีย
7 06595 นาย กัณฑชาติ ตาคํา
8 06723 นาย รัชชานนท) นิคมจิตร
9 06385 นางสาว เกวลิน ยาวิละ
10 06386 นางสาว จาริยา สาริวงศ)
11 06393 นางสาว ศศิวิมล เยาวรัตน)
12 06396 นางสาว สุภาภรณ) งามสุรเกียรติ
13 06410 นางสาว ชนกานต) ใจตรง
14 06607 นางสาว สุธิตา ดวงคํา

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4/1    ภาคเรียนท่ี 1   ป!การศึกษา 2562

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

ครูท่ีปรึกษา ครูธีระชัย เสมานุสรณ),ครูเนติพงษ) สิงห)คํา



ข�อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

เลขที่ เลขประจําตัว

1 06823 นาย วรวัส ชํานาญ
2 06388 นางสาว จิรชยา บุญธรรม
3 06391 นางสาว รุ<งฤดี วิริยัง
4 06824 นางสาว พกาวรรณ ใจเปรมปรีดี
5 06825 นางสาว พิมวิไล แซ<ซ�ง
6 06826 นางสาว วาสนา เตรียงพยุง
7 06827 นางสาว อัยช<า ใสสิน

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4/2    ภาคเรียนท่ี 1   ป!การศึกษา 2562

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

ครูท่ีปรึกษา ครูสุทธิจันทร) อัมพุประภา, ครูกนกอร สมควร



ข�อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

เลขที่ เลขประจําตัว

1 06399 เด็กชาย จักรินทร) บุญธรรม
2 06404 นาย วชิรวิทย) ใจดี
3 06405 นาย วัชรพล ขะยะ
4 06828 นาย ชัยวุฒิ เงินฮอม
5 06361 เด็กหญิง เทพศิรินทร) สุวรรณรัตน)
6 06363 นางสาว นาตยา คํามาปCน
7 06365 นางสาว ปรียาภรณ) สนิท
8 06367 นางสาว พัชรินทร) บุญหม้ัน
9 06368 นางสาว พิพรรษา ดอนเงิน
10 06387 นางสาว จิตรษฏาภรณ)วงษ)ขันธ)
11 06390 นางสาว ภาณุมาส สวยสม
12 06409 นางสาว จิรวรรณ คําเขียว
13 06416 นางสาว วริษสรา ดอกคํา
14 06417 นางสาว อรัญญา คํามาปCน
15 06829 นางสาว มณีรัตน) เตรียมพยุง
16 06830 นางสาว วรนันท) แซ<โซ<ง
17 06831 นางสาว วิลาวัณย) เเซ<ว<าง

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

ครูท่ีปรึกษา ครูพัชรีภรณ)  ส<องเนตร, ครูจริญญาพร  จิตตะ,ครูวิรัตน) ดวงแก�ว

มัธยมศึกษาป!ท่ี 4/3    ภาคเรียนท่ี 1   ป!การศึกษา 2562
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 



ข�อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

เลขที่ เลขประจําตัว

1 06351 เด็กชาย ธนดล นําทาน
2 06359 นาย สุรัตกูล วงษา
3 06374 นาย ชิษณุพงศ) ใจดี
4 06360 นางสาว ชญานิศ สิทธิมงคล
5 06364 นางสาว ปภาดา เนื้อทอง
6 06369 นางสาว รัชดาภรณ) ด�วงบุญดี
7 06372 นางสาว อิสริญา เนื่องกันยา
8 06389 นางสาว พัชริดา สวยสม
9 06392 นางสาว วรันธร สมร<าง
10 06394 นางสาว สุทธิกานต) สุทธวงค)
11 06395 นางสาว สุพรรษา สิทธิมงคล
12 06414 นางสาว ปGยธิดา บุญมี
13 06600 นางสาว จอมขวัญ สมาธิ
14 06604 นางสาว รัตนา อุปมา
15 06605 นางสาว รัตนาพร รัตนพงค)
16 06724 นางสาว พรธิดา กHาสอน
17 06832 นางสาว ปภาวิชญ) แซ<ลี้
18 06833 นางสาว ภาณุมาส ดวงสนิท
19 06834 นางสาว ภิรณา สาใจ

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4/4    ภาคเรียนท่ี 1   ป!การศึกษา 2562

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

ครูท่ีปรึกษา ครูณิราพร  อิทธิยา, ครูชํานาญ  อิทธิยา,ครูรัตนาภรณ) กลางหมู<


