
ครูที่ปรึกษา   1. ครูสุชากรณ  พวงทอง 2. ครูธานี  เวียงวีระเกียรติ หองประจําชั้น 7204

เลขที่ เลขประจําตัว  

1 41920 นางสาว มนัสรา ศรีวิเชียร

2 41993 นางสาว ชาลิสา ชิวเคย

3 42034 นาย กษิเดช คลายสินธุ

4 42190 นาย ณัฐวัตน พุมสุข

5 42470 นางสาว กรกัญญา คลองแคลว

6 42474 นาย กุลเศรษฐ เนตรเพชร

7 42475 นางสาว จันธิมา วงษกิ่งแกว

8 42479 นางสาว ทักษพร ยลประสาน

9 42488 นางสาว พนิดา วิสิษฐยุทธศาสตร

10 42494 นางสาว ภัทราพร ฤทธิเกิด

11 42495 นาย ภูวนัตถ หอมผกา

12 42496 นางสาว มณีรัตน อรัญญิก

13 42505 นางสาว กฤตยา สิงหะ

14 42506 นางสาว ขนิษฐา อุนสิม

15 42510 นางสาว ฌาณิศา สนเล็ก

16 42516 นาย ธนชาติ พรมเหียง

17 42518 นาย ธีรวัฒน ทองเนียม

18 42530 นาย ยศธน นาคู

19 42535 นาย อชิระ แจงจิตรไสว

20 44527 นาย จิตติภูมมิ์ นารีนุช

21 44528 นางสาว ณัฏฐภัค โรจนศิริ

22 44529 นาย บูรพา สุระมณี

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา   1. ครูเนตรนภา บุญศิริ 2. ครูเมธี ชราศรี หองประจําชั้น 7206

เลขที่ เลขประจําตัว

1 41914 นาย พรพิสิษฐ จันทราษี

2 42000 นาย ธนวัฒน ออนดํา

3 42011 นาย พีรนัฐ รอดตาด

4 42471 นาย กฤตเมธ เอื้อประพัทธพงศ

5 42481 นาย นพวงศ คงจันทร

6 42486 นางสาว ประภัสสร เหงียน

7 42489 นาย พัชรดนัย นอยสุวรรณ

8 42490 นาย พัทธนันท อวมนอย

9 42492 นางสาว พิมพสิริน โกเม

10 42500 นาย ณัฐชนน เรืองปราชญ

11 42501 นาย อภิศักดิ์ จงกิตติวรกุล

12 42513 นาย ตุลธร ปาระชาติ

13 42520 นางสาว ณวรา สุขเกษม

14 42536 นาย อภิรักษ เพชรไทย

15 43900 นางสาว ชณิตา ทาทอง

16 43916 นางสาว ตวงรัตน แสนสุภา

17 44532 นาย กฤษฎา เจือจันทร

18 44533 นางสาว จิดาภา ไตรทิพธํารงโชค

19 44534 นางสาว นาเดีย ศิริอัฐ

20 44535 นาย พลภัทร พงศพันธวิทยา

21 44536 นาย พิชชากร การุณยฐิติ

22 44537 นาย รัชภงศ สุทธิทวีโรจน

23 44610 นาย ศักดิ์กิณา วงศสวัสดิ์

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา   1. ครูน้ําฝน  ทะกลกิจ 2. ครูชาลินี มุสตัง ติงกี หองประจําชั้น 322

เลขที่ เลขประจําตัว

1 41891 นางสาว จีรนันท ฤทธิ์มนตรี

2 41912 นางสาว ธรรญชนก ปนนอย

3 41930 นางสาว หยาดทิพย พงษเถื่อน

4 41942 นางสาว ชิชญา บูชา

5 41958 นางสาว เนตรชนก เพงพิศ

6 42063 นางสาว พิชญาภา ไทยเอื้อ

7 42087 นางสาว จันทรณรินทร การสมศักดิ์

8 42121 นาย ศตายุ ไชยงาม

9 42198 นางสาว บัวทิพย วงษวาน

10 42224 นาย วชิรวิชญ คานแกว

11 42256 นางสาว พิชชาภา พันธใจธรรม

12 42325 นางสาว อิสริยาภรณ ขาวะกุญชร

13 42465 นางสาว อภิณหพร มิ่งเมือง

14 42504 นางสาว กมลฉัตร คงสงค

15 42507 นางสาว เจติยา แกวเหลือ

16 42523 นางสาว พิชญาดา นุชนวล

17 42524 นางสาว พิชามญชุ ตางใจ

18 42525 นางสาว พิมพขจร เดชพิทักษ

19 42526 นางสาว พิมมาดา คุมทองอิน

20 42533 นางสาว ศิวนาถ ธนัญชยะ

21 44538 นางสาว ณัฏฐณิชา เรือนทอง
22 44539 นางสาว นภัสสร เเสงทอง
23 44540 นางสาว บงกชกร ผิวออน
24 44541 นางสาว ปภัสร ขวัญเมือง
25 44542 นางสาว วนิดา คําผา
26 44543 นาย อชิรวิชย กระแจะจวง
27 44544 นางสาว อาทิตยา สุดรุง
28 44611 นาย จิรภัทร บางจริง

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา   1. ครูศศิธร  สิงหธรรม 2. ครูภูริณัฐ มังครักษ หองประจําชั้น 766

เลขที่ เลขประจําตัว

1 41884 นางสาว กวางแกว บุญทศ

2 41886 นางสาว กัลยรัตน สะสาน

3 41888 นางสาว จิรัชญา ออนพุทรา

4 41889 นาย จิราเจตน พิพัฒนนรพงศ

5 41900 นางสาว ณัฏฐณิชา นามสุวรรณ

6 41901 นางสาว ณัฐนรี เลขุนทด

7 41902 นางสาว ณัฐนันท โยธา

8 41906 นาย เทพพิทักษ บมกลาง

9 41919 นาย ภูธนิษ วรรณรัตต

10 41922 นาย รัฐธพล เจมิวัง

11 41935 นางสาว กัลยากร ภูเจริญ

12 41939 นางสาว จิราภรณ พบวารี

13 41944 นางสาว ญาณิศา หาบุญพาด

14 41951 นางสาว ธนภรณ อุดม

15 41957 นางสาว นุตประวีณ สมทรัพย

16 41959 นาย บรรณวัชร พูลสวัสดิ์

17 41970 นางสาว ศศิวิมล ชางเกวียน

18 41972 นาย สรายุทธ ธงกิ่ง

19 41978 นางสาว อภิญญา สังขดวง

20 41981 นาย เอกพันธ พึ่งแพ

21 41989 นางสาว จีรนันท วัดสา

22 41995 นางสาว ฐิติมา แสงทอง

23 42002 นางสาว ธัณษชนก เพ็ชรมา

24 42008 นาย บัณฑิต จิตตานนท

25 42014 นาย เมธิชัย แปลงวิลัย

26 42016 นาย รัชวิน แววดี

27 42019 นาย วรเมธ ทันสมัย

28 42020 นางสาว วราภรณ สอนปน

29 42021 นางสาว ศิรินญา ศรีแกวไสย

30 42023 นางสาว สิริมา ผลาเลิศ

31 42025 นางสาว อนันตญา ยิ้มสิน

32 42029 นาย อาทิตย ดาญาณ

33 42031 นางสาว อินทิรา บุญรอด

34 42137 นางสาว ขนิษฐา พานทอง

35 42148 นาย ธนวัฒน ปุระศิริ

36 42483 นางสาว นิศามณี จินดาปทีป

37 42484 นาย บุญฤทธิ์ บุญประกอบ

38 42493 นางสาว พิมพิกา พืชพิสุทธิ์

39 42519 นางสาว นภัสสร นิลอาชา

40 43902 นางสาว ณัฐนิชา มันตะรักษ

41 44570 นางสาว เวณิกา วิชาเรือง

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูนิพล โตพูล 2. ครูสุนันทา จิตตมั่น หองประจําชั้น 767

เลขที่ เลขประจําตัว

1 41896 นาย ชุติพนธุ วงศสุวรรณ

2 41899 นาย ฐิติวุฒน วีระพงษสุชาติ

3 41903 นางสาว ณัฐพร กรุดสายสอาด

4 41905 นางสาว ตนน้ํา นันทเลิศ

5 41918 นางสาว ภัทธนรินทร เดือดขุนทด

6 41925 นางสาว ศศิกาน ไชยชมภู

7 41926 นาย ศิริชัย สิมสะกะ

8 41931 นางสาว อัญชิสา สํากลาง

9 41936 นางสาว เกศแกว ขําวอน

10 41943 นาย ไชยวัฒน แกนจันทร

11 41952 นาย ธนัชชา หลอดทอง

12 41960 นางสาว ปาริฉัตร แกวสมนึกสกุล

13 41964 นางสาว มารุดา เหมาเพชร

14 41974 นางสาว สุชาดา แกวหาวงษ

15 41976 นางสาว อชิรญา มะสี

16 41977 นาย อนุวัฒน เดชอรุณ

17 41992 นางสาว ชลันธร เทียนพิมาย

18 41994 นางสาว ฐิตาภา เข็มมลฑา

19 41997 นางสาว ณัฐธิดา นาคนอย

20 42024 นางสาว สิริยากร กาทอง

21 42032 นาย กฤติน ชุมชาติ

22 42040 นางสาว ชลธิชา สมเผือก

23 42054 นาย นันทกร เผือกสีออน

24 42057 นาย ปภพ วรรณพโล

25 42072 นาย ศุภณัฐ ธีธรรม

26 42084 นาย กิตติอุดม ลนขาว

27 42096 นาย ธัชพงศ แสงสี

28 42113 นางสาว พิธาภรณ ทิพยสกุลชัย

29 42120 นางสาว วิไลภรณ สวัสดี

30 42129 นางสาว หทัยภัทร ศรีพรม

31 42146 นาย ตุลากร สุขคร

32 42162 นาย มงคล จันทาพูน

33 42165 นาย ฤทธิพร คชศิลา

34 42171 นางสาว ศศิพิมพ เพียรพิจารณ

35 42213 นาย รัชพล แกวไม

36 42220 นางสาว สาริศา ยอสินธ

37 42263 นางสาว วรินทร อุนสกุล

38 42427 นางสาว จิณณพัต ศรีวิเชียร

39 42485 นาย ปฏิภาณ ฮะเติ้ง

40 42503 นาย อาทิตย ยังวรรณะ

41 42509 นาย ชุติพนธ เมืองสงวน

42 42517 นาย ธนโชติ กฤษณะกาฬ

43 42531 นาย วงศวริศ อุนอก

44 42534 นาย สิบปกร ลัดดากลม

45 42537 นางสาว อาทิตยา โรจนอุทัย

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูวสันต ศักดาศักดิ์ 2. ครูวรรณิภา ศรีนาค หองประจําชั้น 768

เลขที่ เลขประจําตัว

1 41973 นางสาว สุจิรา ทับทิมไสย

2 41985 นาย คณาพงษ เสมอภาค

3 41987 นาย จตุพร อรัญสาร

4 42037 นาย คัมภีร แฮแสง

5 42041 นางสาว ชาลิสา ถาวร

6 42044 นางสาว ณิชนันทน จิตตกระจาง

7 42048 นางสาว ธนิสร แกวพลอย

8 42060 นางสาว ปาลินี วชิรทองสวัสดิ์

9 42061 นางสาว พ.ฤทัย จันทรมิตร

10 42077 นางสาว สุสิตา เวชกามา

11 42093 นาย ทัชชนัย โลทัง

12 42100 นางสาว นภาภรณ สุขประเสริฐ

13 42104 นาย บุพกร แซอึ้ง

14 42110 นาย พันธพัฒน ศรีวงค

15 42111 นาย พัสกร ปุริมะ

16 42135 นางสาว กัญญาณัฐ แสงหิรัญ

17 42141 นางสาว ฐิตาภรณ ใหญกระโทก

18 42142 นางสาว ณัชชา สะสมกองธรรม

19 42181 นางสาว เอมิการ ฮาซันบิน

20 42226 นางสาว อรอุไร พลแกว

21 42231 นาย กฤตมุข นามสุวรรณ

22 42241 นางสาว จุฬารัตน ฉิมสอาด

23 42249 นาย ธนวัฒน พูนจันทรนา

24 42253 นางสาว นรมน ตั้งวงศ

25 42254 นางสาว นันทนา สุทธิเรืองวงศ

26 42270 นาย ศุภชัย พงษเพ็ง

27 42289 นางสาว ณัฏฐภรณ หลักคํา

28 42327 นางสาว กันตินันท สายบริสุทธิ์

29 42376 นาย กฤติธี นามสุวรรณ

30 42378 นางสาว กาญดา พึ่งไป

31 42398 นางสาว ธิญาดา พวงคต

32 42411 นาย รพีภัทร อินทคีรี

33 42434 นางสาว ดิว ขาวสุด

34 42522 นางสาว พรชิตา จันทรเชย

35 42552 นางสาว ณภสร ตฤนานนท

36 44545 นาย คุณณาพัฒน ชัยกําพลพัฒน

37 44546 นางสาว ธัญพิชชา หังสะเวสส

38 44547 นางสาว ธิดารัตน สารเขียว

39 44548 นางสาว ผกาวรรณ สุโพธิ์ทอง

40 44550 นางสาว ลินดา ปูยิ้ม

41 44551 นางสาว ศศิธร บัวบาน

42 44552 นางสาว ศุภกานต อภิวิชญ

43 44553 นาย ศุภศิลป วงษบางชวด

44 44554 นางสาว สุฑามาศ มวงทวี

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูวัชรีภรณ เขตสกุล 3. ครูพัชรี อินทาปจ หองประจําชั้น 776

เลขที่ เลขประจําตัว

1 41185 นาย ภาวัต อยูสุขอาบ

2 42050 นาย ธันวา สินอยู

3 42051 นางสาว นวพรรษ ศิรินุพงศ

4 42082 นางสาว กมลเนตร สินลอย

5 42086 นาย คุณากร ยนตศิริ

6 42158 นางสาว พิมพลดา ทองบาง

7 42161 นาย ภูวดล บางเพ็ง

8 42191 นางสาว ณิชาวีร แซลิ้ม

9 42196 นาย นัทธพงศ อํานาจเจริญพันธ

10 42215 นาย ราชพัฒน มหิมา

11 42223 นางสาว โสภิดา เหลากอปกิจ

12 42250 นางสาว ธัญวรรณ สรอยทอง

13 42283 นางสาว จีนัสนันท อึ่งขาว

14 42299 นาย นนทพัฒน ศรีวิชัย

15 42314 นาย วรพล หมูศิริ

16 42321 นาย อนุชา เหลาผักสาร

17 42328 นางสาว กัลยาณิน จันทา

18 42330 นางสาว ชยุดา รุงเรือง

19 42331 นางสาว ชาลิดา จีนจันทร

20 42353 นางสาว ปุณยนุช ธรรมศักดิ์

21 42371 นางสาว อรปรียา แยมพันธุเกษร

22 42375 นางสาว กรวีร วางขุนทด

23 42403 นาย ปรเมศวร พันธจบสิงห

24 42414 นางสาว วรรณษา เยี๊ยะปุย

25 42426 นางสาว จันทรทิมา จิตตกระจาง

26 42446 นางสาว พรปวีณ แซอั้ง

27 42455 นางสาว วรรณษา อยูทรัพย

28 42508 นางสาว ชณัญสิริญา จันทะชํานิ

29 42529 นางสาว ยมลภัทร ศรีมวง

30 43901 นางสาว อุสรา โชติกุลพาณิช

31 44555 นางสาว กรวรรณ ฉัตรทอง

32 44556 นาย กองกิดากร สายวิเชียรแยม

33 44557 นางสาว กานตพิชชา นาคศิริ

34 44558 นางสาว จีรนันท จันทรแรม

35 44559 นางสาว ชลลดา พวงมาลัย

36 44560 นาย ณฤดม โตเมศร

37 44561 นางสาว ณัฐการ ทองแท

38 44562 นาย ทินณภัทร ปนคง

39 44563 นาย ปยทัศน จําปา

40 44564 นาย พรชัย ชีรัมย

41 44565 นางสาว พรนภา อุษานนท

42 44567 นาย ภาณุชัย มหาหงษ

43 44568 นางสาว วรวิรัตติยา แกวหอม

44 44569 นาย วิชญพล บุญเลื่อง

45 44571 นางสาว สุพัฒตา จันทะวงษ

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูขวัญเรือน ทองประดิษฐ 2. ครูดลเหลาะ สามาน หองประจําชั้น 332

เลขที่ เลขประจําตัว

1 40940 นางสาว ยุคนธร แชมชื่น

2 41885 นาย กอบกฤต เที่ยงแท

3 41898 นางสาว ฐานิกา บุญสนิท

4 41904 นาย ณัฐวุฒิ ขาวเหลือง

5 41907 นาย ธนเดช ศรีประสาร

6 41908 นาย ธนเทพ นิลทคช

7 41917 นาย ภวินท ฐิติพงศ

8 41927 นาย สุชานนท มณีรัตน

9 41933 นางสาว กมลลักษณ โคตรนุกูล

10 41934 นาย กฤตภาส อังศิริ

11 41938 นาย จิรภัทร วงษเพิก

12 41945 นางสาว ณัฐกาญจน คุมตัว

13 41955 นางสาว นภัสสร โอสถจันทร

14 41963 นางสาว มณฑกานต ดาวเดช

15 41967 นางสาว วริศรา ฝอยพรมราช

16 41988 นางสาว จิริยา สินสวัสดิ์

17 42009 นาย พัชรพล ฉางทอง

18 42012 นางสาว ภัทรภร ประดิษฐชัย

19 42045 นางสาว ณิชนันทน ยืนยงค

20 42062 นางสาว พัธชรี คําหลา

21 42070 นางสาว วิลาสินี อาจบํารุง

22 42076 นางสาว สุวีรา นวมแกว

23 42090 นาย ชิตพล มีวรรณ

24 42095 นาย ธนวิชญ แจงกรณ

25 42106 นาย ปารเมศ ทองโสภา

26 42124 นาย สมบูรณ สายแดง

27 42127 นาย สุทธิพงษ ยิ่งประเสริฐ

28 42147 นางสาว ทิวาพร ทองดี

29 42167 นางสาว วนิสา ดอนปญญาไพร

30 42169 นางสาว วริยา ภูแดน

31 42175 นางสาว สุชาวดี ลอยคลัง

32 42192 นาย กฤติพงศ สุขชวย

33 42194 นาย ธนดล จุติสุขสันต

34 42261 นางสาว รัชวรรณ วรสาร

35 42324 นางสาว อลิสา เกาะลอย

36 42385 นางสาว ชญาพัฒน เงินยวง

37 42391 นางสาว ณัฏฐิกา สุดสนิท

38 42409 นางสาว มิกะ ชิมูระ

39 42421 นางสาว อาทิมา มีบุญ

40 42448 นางสาว เพ็ญพิชชา ภูทอง

41 42546 นางสาว นฤมล วงษเทศ

42 44572 นาย กิตติโชค พรพงษ

43 44573 นางสาว ปวริษา กะดังงา

44 44574 นางสาว อรวี นรชัย

45 44575 นางสาว อารีญา พันทอง

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูนิธิกานต  เกลาเกษร 2. ครูพงษพันธ  แยมเผือก หองประจําชั้น 333

เลขที่ เลขประจําตัว

1 41038 นาย พลวัฒน มนัสวี

2 41201 นางสาว สุกัญญา คําพันธ

3 41560 นาย ปยะพันธ สุดเเสน

4 41961 นาย พรชัย มูล

5 42007 นางสาว นิรมล บุญธรรม

6 42055 นาย นันทวัฒน บุตรเพ็ง

7 42094 นางสาว ทิพรัตน สุดโคต

8 42119 นาย วันศิริ สนธิสิริ

9 42163 นาย เมธา จุลบุตร

10 42193 นาย ธนกฤต กลิ่นบุหงา

11 42217 นางสาว วรัญญา สุดแสน

12 42229 นางสาว อิงอร เจริญสุข

13 42238 นาย จักรกฤษณ เกษศรีรัตน

14 42239 นาย จักรพงศ อัยรา

15 42240 นางสาว จิรัชญา ใจดี

16 42251 นาย ธันวา ยิ้มละมัย

17 42262 นางสาว รัตนาวดี แสนคํา

18 42297 นาย ธนภัทร อมรวัฒน

19 42343 นาย เทพพิทักษ บางสุวรรณ

20 42397 นางสาว ธัญเรศ วรรณพิณ

21 42407 นาย พิสิษฐ หงษทอง

22 42413 นางสาว วรรณนิศา ราชบรรเทา

23 42440 นาย บุณพิภพ นนสุวรรณ

24 42443 นางสาว ปยะธิดา วิไลศิลป

25 42451 นาย เมฆินทร กลิ่นกลัด

26 42458 นาย วัชรากร อมรบุญชัย

27 44566 นาย พิชัยยุทธ จันทรผาสุข

28 44576 นางสาว กมลชนก เย็นสุข

29 44577 นางสาว กิติมา ตะพาบน้ํา

30 44578 นางสาว ชฎาพร วงษแสงสอน

31 44579 นางสาว ชณัฐฏา สมบัติทยานนท

32 44581 นางสาว ณัฐริกา บุญเพ็ง

33 44582 นางสาว ดุสิตา มั่งมณี

34 44583 นางสาว เบญญา เเซอึ้ง

35 44584 นางสาว พรรษมน หวยหงษทอง

36 44585 นาย พุฒิพงศ บุตรรักษ

37 44586 นาย สุวพัชร สุวรรณกสิณ

38 44613 นางสาว ณัฐวลัญช มานะเจริญรุงเรือง

39 44615 นางสาว วนัสนันท รุณทอง

กลุม B

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A



ครูที่ปรึกษา   1. ครูประสาน  ปนนิล 2. ครูสุนีย คะงุย หองประจําชั้น 1202

เลขที่ เลขประจําตัว

1 41464 นางสาว จุฑารัตน เสนคราม

2 41894 นางสาว ชลทานพันธุปาณี โกเทริปู

3 41909 นาย ธนพนธ ภูใหม

4 41921 นาย ยศวรุตม กัญนาวา

5 41941 นางสาว ชรัญญา ชุมชาติ

6 41962 นาย พุฒิพงษ สุโพธิ์

7 41982 นางสาว กรรฑิมา แจงจิต

8 42001 นางสาว ธนัชชา มณีรัตน

9 42015 นาย รติกร  ราศรี

10 42052 นางสาว นัทธกานต แกนสงสัย

11 42058 นางสาว ประภัสสร ออนสอาด

12 42065 นาย พุฒิพงษ ควรประสพ

13 42071 นาย วิศรุต กกรัมย

14 42074 นางสาว สุจิตรา นนทรักษ

15 42081 นาย เอกปวีฐ กลับเนียม

16 42088 นางสาว ชมพูนุช คําขวา

17 42092 นาย ณัฐพงษ สินประเสริฐ

18 42101 นาย นราวิชญ ไตรทอง

19 42103 นางสาว น้ําทิพย ชาติมนตรี

20 42112 นางสาว พิชญธิดา เจริญทรัพย

21 42172 นางสาว ศิริกุล สาริวัตร

22 42180 นางสาว อโนมา พันธพฤกษ

23 42183 นางสาว กัณฐิกา เกตุวิบูรณ

24 42184 นางสาว จันทรจิรา ทองดี

25 42202 นางสาว เปยโน มั่งนอย

26 42236 นางสาว ขวัญขาว เดชพิทักษ

27 42243 นางสาว ชอผกา พันธมะลี

28 42246 นางสาว ทยิดา คุณนาม

29 42281 นางสาว จันทมณี ทรัพยแสนดี

30 42288 นาย ชาติ เกษประทุม

31 42326 นางสาว กัณฐิกา เลิศรัตน

32 42334 นางสาว ฐิตาภา โพนปลัด

33 42349 นางสาว นันทวัน นอมวงษชู

34 42381 นางสาว กุลนิษฐ เหรียญจํารัส

35 42401 นางสาว นิรชร ทองสงา

36 42425 นาย กีรติ คําถาวร

37 42433 นางสาว ณิชากร ปานโต

38 42439 นางสาว นันทพร เหลืองอรุณวิไล

39 42462 นาย ศุภโชค เลิศล้ําตระกูล

40 42467 นาย อัชยา สุขแจม

41 42469 นาย อิทธิศักดิ์ ชมดอกไม

42 42477 นางสาว ณัฐกมล บุญเหลือ
43 42538 นางสาว ภัททิยา เกียรติพัฒนาชัย
44 43903 นางสาว ณัฐนันท ปานสัน

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูฐิติรัตน  เกียรติสกุลขจร 2. ครูนพวรรณ บัวจูม หองประจําชั้น 1302
เลขที่ เลขประจําตัว ภาษา

1 41245 นางสาว ฟาใส ดีดศรี เกาหลี
2 41566 นาย มงคลชัย เยี่ยมญาติ เกาหลี
3 41883 นาย กรรชัย พุมไพร เกาหลี
4 41887 นางสาว เกศกนก เงองาม เกาหลี
5 41892 นางสาว ชนัญธิดา มวงเนย เกาหลี
6 41913 นางสาว ปรานปรียญา กุลสุวรรณ เกาหลี
7 41923 นางสาว วรรณพร เอี่ยมโสด เกาหลี
8 41948 นาย ณัฐภัทร ศรทอง ญี่ปุน
9 41965 นางสาว วนัสนรรณ รัมมะพันธุ เกาหลี
10 41996 นางสาว ณัชนันท มันทะรา เกาหลี
11 41998 นาย ณัฐพัฒน สาลีคํา ญี่ปุน
12 42003 นาย ธิติสรณ เตโชอภิวัฒนกุล ญี่ปุน
13 42004 นางสาว นภัทร วิภาสสกุลสุข เกาหลี
14 42005 นางสาว นลินทิพย ตรียัง เกาหลี
15 42028 นางสาว อรกมล พรมสอน ญี่ปุน
16 42030 นางสาว อารีรัตน นิพล เกาหลี
17 42033 นางสาว กวินธิดา สัพโส ญี่ปุน
18 42039 นางสาว ชนิกานต โพธิกิตติพงศ ญี่ปุน
19 42047 นาย ธนัตถโชติ บันดิษฐสร ญี่ปุน
20 42064 นาย พิสนุ อันพิมพ ญี่ปุน
21 42089 นางสาว ชลธิชา ฝางแกว ญี่ปุน
22 42099 นางสาว นภัสวรรณ สุวรรณชื่น เกาหลี
23 42102 นาย นัฐภูวมินทร บุออน ญี่ปุน
24 42115 นาย ภูผา เมืองพรม ญี่ปุน
25 42117 นางสาว ยุภาวรรณ ฝางแกว ญี่ปุน
26 42156 นาย พงศภัค พิชิตภัย ญี่ปุน
27 42176 นาย สุวรรณภูมิ เพ็งเหล็ง ญี่ปุน
28 42185 นางสาว จุฑามาศ สถาปนพงษ ญี่ปุน
29 42204 นาย พงศกร หีบโคกสูง ญี่ปุน
30 42230 นางสาว กฤตกมล ไผเถื่อน เกาหลี
31 42242 นางสาว ชลลดา บุญทัศน เกาหลี
32 42252 นางสาว นภสร ตาดตาย เกาหลี
33 42275 นางสาว อรนุช รุงโรจน ญี่ปุน
34 42302 นางสาว นิชาพร นอยวงศ ญี่ปุน
35 42312 นางสาว รติภัค คําชาย ญี่ปุน
36 42316 นางสาว ศิรินา รอดเส็ง ญี่ปุน
37 42341 นาย ทัศภูมิ ผาสุทรา ญี่ปุน
38 42354 นางสาว เปมิกา สังขประดิษฐ เกาหลี
39 42356 นางสาว พรนภา พวงเรือ เกาหลี
40 42459 นาย วีรวัฒน เมืองนาม ญี่ปุน
41 42473 นางสาว กวินทิพย โจทยพิมาย เกาหลี
42 42480 นางสาว ธัญชนก บัวดัง ญี่ปุน
43 42547 นางสาว เลอเบีย ศรีขจร ญี่ปุน
44 44588 นางสาว จงรัก ปงเมือง ญี่ปุน
45 44589 นางสาว ณัฐรดา ไหลเจริญวงศ ญี่ปุน
46 44590 นางสาว ปานตะวัน สาลีเลิศ เกาหลี
47 44591 นางสาว ภัคธีมา โหมดพลาย ญี่ปุน
48 44592 นางสาว สะวันนา อุนนาภิรักษ ญี่ปุน

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูสมร  โกวิทชัย 2. ครูวุฒินันท  พรมนัส หองประจําชั้น 1402

เลขที่ เลขประจําตัว กลุม

1 38767 นาย กัมปนาท ปญญาสงค เกษตร

2 39795 นาย พัฒนชัย ดิษฐศรีพร เกษตร

3 41136 นางสาว แพรพลอย หรั่งออน สังคม

4 41461 นางสาว ขนิษฐา นอยเมืองเปลือย สังคม

5 41929 นางสาว สุภัสชา หาญจิตร สังคม

6 42053 นาย นัทธพงค นิเวชรัมย เกษตร

7 42083 นาย กิตติธัช พรอมญาติ เกษตร

8 42091 นางสาว ฐิรารัชม กุลทะโชติ สังคม

9 42108 นางสาว พรทิวา สุภาธรัตน สังคม

10 42160 นาย ภาณุ เหงาโคตร สังคม

11 42225 นาย อภิชาติ ประพัฒสร เกษตร

12 42233 นาย กิตติพศ โสภาวันดี เกษตร

13 42234 นาย เกียรติศักดิ์ ฤทธิ์อองรัก เกษตร

14 42265 นางสาว วาสนา ทองยัง สังคม

15 42277 นาย อัครัช เปรียบยิ่ง เกษตร

16 42340 นาย ตะวัน ชิราวัฒน สังคม

17 42346 นางสาว ธัญการ รักธัญกร สังคม

18 42361 นาย วรเมธ สุขรัตน สังคม

19 42374 นางสาว กรณิการ ขําวอน สังคม

20 42382 นาย คนาธิป แกวนาค เกษตร

21 42383 นางสาว จีราพร บุญสีทา สังคม

22 42390 นาย ณรงคฤทธิ์ ถนอมคุณ สังคม

23 42392 นาย ณัฐภูมิ นรารักษ สังคม

24 42400 นาย นาคินทร ลอยกระโทก สังคม

25 42415 นางสาว วรินธร บัวเผื่อน สังคม

26 42418 นาย ศิวะภัสร บุญประเสริฐ สังคม

27 42420 นางสาว สายชล ทองมอญ เกษตร

28 42423 นางสาว กรรวีร บุญมี สังคม

29 42428 นาย ณัฏฐากร พรหมจาด เกษตร

30 42429 นาย ณัฏฐากร กองวุฒิ สังคม

31 42436 นาย ธนกร คําหลวง เกษตร

32 42437 นาย ธนดล กุหลาบเพ็ชรทอง สังคม

33 42460 นางสาว ศรัณญา วรรณา สังคม

34 42463 นางสาว สุชาดา เหมันต สังคม

35 42491 นางสาว พิชญสินี ผึ้งปฐมภรณ สังคม

36 44593 นางสาว ณิฌาภรณ ประเสริฐสุข สังคม

37 44594 นางสาว เบญจรัตน พานิชเจริญ สังคม

38 44596 นางสาว มธุรส หนูเทศ สังคม

39 44599 นางสาว วราภรณ โตทอง เกษตร

40 44616 นาย กิตติพันธ สมบุญ เกษตร

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูสุพิศ รนขาว 2. ครูเอนกนันท  บัลลังกโพธิ์ หองประจําชั้น 331
เลขที่ เลขประจําตัว กลุม

2 42042 นาย ณัฐกิตต บําเพ็ญใจ ธุรกิจ

3 42079 นาย อภิชาต บุญติด ธุรกิจ

4 42098 นาย ธีรภัส หาเรือนจันทร ธุรกิจ

6 42134 นาย กฤติพงศ หมูเทพเชื้อ ธุรกิจ

7 42145 นาย ดนุพร บุญศักดิ์ ธุรกิจ

9 42157 นาย พลากร คงตาล ธุรกิจ

10 42173 นาย สรศักดิ์ ทับอินทร ธุรกิจ

11 42189 นาย ณัฐพล สีแกว ธุรกิจ

12 42203 นางสาว ผริตา วิเศษดี ธุรกิจ

13 42214 นาย รัฐพล เจริญทรัพย ธุรกิจ

14 42216 นาย วรวิทย พงษบานไร ธุรกิจ

15 42245 นาย เตชิต กระวีวงศกร ธุรกิจ

17 42267 นาย วิศรุต ชอสูงเนิน ธุรกิจ

18 42268 นาย วุฒิพงษ สิทธิจันทร ธุรกิจ

19 42274 นาย อภิรักษ บนบาง ธุรกิจ

20 42305 นาย พีรพัฒน ไชยรัตน ธุรกิจ

21 42311 นาย ภูวเดช เรืองยศ ธุรกิจ

23 42335 นาย ณภัทร จําปาทอง ธุรกิจ

24 42352 นาย ปติพัทธ เปรมจิตชื่น ธุรกิจ

25 42355 นาย พงศศิริ ศรีคีรี ธุรกิจ

26 42358 นาย พรหมบุตร สุขใส ธุรกิจ

27 42365 นาย ศิวารักษ สุขวิวัฒน ธุรกิจ

29 42412 นาย วรภัทร ตรีกูต ธุรกิจ

33 42438 นาย ธีรวุฒิ หัตถีนาโค ธุรกิจ

35 42444 นาย ปุญญพัฒน เฟองทรัพย ธุรกิจ

38 42544 นาย ตนกุลวัฒน แสนสีลา ธุรกิจ

40 44598 นาย ธนดล ตันเจริญ ธุรกิจ

41 44600 นางสาว อาภากร เชาวลิตต ธุรกิจ

1 41999 นาย ธนกร รักการ พละ

5 42114 นางสาว ภัทรพร รวยพร พละ

8 42150 นาย ธีรภัทร สุขมล พละ

16 42260 นาย ภูรินทธัช แจงสวาง พละ

22 42322 นาย อพิเชษฐ จับพิมาย พละ

28 42373 นาย อิธิพงษ พรมมาพงษ พละ

30 42416 นาย วายุเทพ ฉิมมวง พละ

31 42419 นาย สหรัถ บานใหม พละ

32 42435 นาย ตรีภพ แพทยเพียร พละ

34 42441 นาย บุญสิทธิ์ บัวลอย พละ

36 42447 นาย พัสกร หมอนทอง พละ

37 42449 นาย ภัทรดนัย อรัญญิก พละ

39 44597 นาย สรยุทธ อยูกลัด พละ

42 44614 นาย ปรัตถกร ชูศรี พละ

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/13  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม B

กลุม A
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