
ครูที่ปรึกษา 1. ครูนุชจรี  คงโพธิ์นอย 2. ครูพัชราภรณ  บุณยทรรศนีย หองประจําชั้น 7208

เลชที่ เลขประจําตัว
1 40933 นางสาว พรรณพัชร อุนเวียน

2 41154 นางสาว สุกัญญา หนูแกว

3 41169 นางสาว ณัฐพร เติมดํารงพล

4 41207 นางสาว อัจฉริยา เอี่ยมละมัย

5 41508 นาย จตุพล โรจนวิชัยวัฒน

6 41510 นางสาว ชญาภรณ ชาติไทย

7 41513 นางสาว ฐิติพร สาระคุณ

8 41514 นางสาว ณปรางคฉัตร สุวรรณกลาง

9 41522 นางสาว นันทนภัส ภัทรศศิเศรษฐ

10 41523 นางสาว นารดา แซหลี

11 41524 นางสาว ปาณิศา ศิริลน

12 41525 นางสาว พลับพลึง สวางภักดิ์

13 41526 นาย พิทวัฒน โกเม

14 41527 นาย ภูดิศ มีพลอย

15 41528 นางสาว มากาลิ วานอบสตอล

16 41529 นางสาว ลักษิกา พงษชาติ

17 41530 นางสาว วาสิตา รุจิสิน

18 41531 นางสาว วิรัญชนา สุวรรณพันธ

19 41534 นางสาว สิรี วิไลวงศเสถียร

20 41535 นางสาว สุธาสินี ผลบุญ

21 41536 นาย สุริยัน โอวาทสาร

22 41537 นางสาว อชิรญา สุวรรณ

23 41546 นาย กันติทัต ปนลายนาค

24 41553 นางสาว ณัฐลีพร แยมทับ

25 41557 นาย นภัสรพี ทําบุญ

26 43216 นางสาว หทัยภัทร เทียนดํา

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563



ครูที่ปรึกษา 1. ครูธิตินันท  นาจาน 2. ครูเตือนตา สุพรรณทอง หองประจําชั้น 7210

เลชที่ เลขประจําตัว

1 40912 นาย กรินกฤดิ ธูปทอง

2 40914 นางสาว กานตทิตา หุนดี

3 40928 นางสาว ประติภา เชื้อชาติ

4 40948 นางสาว สวรรยา นามแสง

5 40967 นางสาว เจนจิรา กุมแกว

6 41026 นางสาว ณัฐวดี สุกสวาง

7 41105 นางสาว อภัย คงศร

8 41476 นางสาว นวพร กระวีวงศกร

9 41512 นางสาว โชติกา เรือนแปน

10 41518 นาย ณิชากร พลหาญ

11 41538 นางสาว อภิษฐา ลักษณสมพงษ

12 41540 นาย แอนโทนี บุญทรง

13 41542 นาย กฤษณล ชูเเสง

14 41543 นาย กองกิดาการ ญาติดุสดี

15 41549 นางสาว ชัชฎาภรณ อึ่งขาว

16 41551 นาย ชิติพัทธ วิทยาสมบูรณ

17 41561 นางสาว ปยากร รักหวง

18 41563 นาย พีรวัส แกวฉาย

19 41569 นาย รัชตะ หนูนาง

20 41570 นางสาว ภัทรานิษฐ ใจกลา

21 41574 นางสาว ศิวพร แปนโพธิ์กลาง

22 41576 นางสาว อรนุช สัติยากุล

23 41735 นาย สรวิศ ปติสินชูชัย

24 43214 นาย เนติธร คีรีนิล

25 43215 นาย ปวริศ ดุลยาสัตย

26 43217 นางสาว อณัฐฎา ฉัตรชมภู

27 43218 นางสาว อริสา ออมสิน

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563



ครูที่ปรึกษา 1. ครูกานตนารี  ธรรมครบุรี 2. ครูสุมิตรา  สุขสุวรรณ หองประจําชั้น 765

เลชที่ เลขประจําตัว
1 40910 นางสาว กนกนันท บรรลือสินธุ

2 40917 นาย ชารีน แกมทอง

3 40923 นาย ธนกร ทับทัน

4 40932 นางสาว พรพิมล แขกออย

5 40935 นางสาว พัชราภรณ กลิ่นออน

6 40937 นางสาว พิชญาภา อัมราโสภานนท

7 40942 นางสาว วราภรณ ทิมนอย

8 40953 นางสาว สิริกานต จันทรา

9 40955 นางสาว หนึ่งฤทัย หนองเปด

10 40957 นางสาว อรณิชา หอมขจร

11 40959 นางสาว อารียา โพสีดี

12 40965 นาย ไกรวิชญ เพ็งโคตร

13 40966 นาย จีโท ขังทอง

14 40972 นางสาว ธนัชญา ยศมงคล

15 40974 นาย ธิเบต ชูกอง

16 40979 นางสาว ปนัดดา เตียวสกุล

17 40983 นาย พงศภัค ภิญโญยิ่ง

18 40988 นาย รัชพล เตโชอภิวัฒนกุล

19 41002 นางสาว โสมประไพ แปะเอี่ยม

20 41007 นาย อัฐกร ราศรี

21 41016 นางสาว จันหนิภา ชูหมื่นไวย

22 41019 นางสาว ฐิติกา ตั้งพงศมนตรี

23 41032 นางสาว เนตรดาว พันธุพิทยแพทย

24 41041 นางสาว พิมพมาดา ใสแสง

25 41081 นางสาว ปวีณา ชโลธร

26 41116 นาย เจษฎากร เสรีกุล

27 41118 นางสาว ชลกาล เสือนวม

28 41156 นาย อภิเดช ศุกรศิลปพรต

29 41186 นาย ภูวนัย ละอองเภา

30 41202 นางสาว สุพนิต อินณวงศ

31 41505 นางสาว กมลรักษ ชัยปญหา

32 41509 นางสาว จิรัชญา ดีดศรี

33 41516 นางสาว ณัฐณิชา วีระประจักษ

34 41545 นางสาว กัญญาพัชร จอมคําสิงห

35 41567 นางสาว มนัญญา อํานวย

36 41575 นางสาว อภิชญา โพธิสิทธิ์

37 43219 นาย กิตติชัย จะถา

38 43220 นางสาว ณรมน สะตะ

39 43221 นางสาว นุชวรา เชื้อสุวรรณ

40 43222 นาย ประกอบ เริ่มสุคนธ

41 43223 นางสาว พรสุดา ปนตะ

42 43224 นางสาว พาณิภัค ไวยรัตนา

43 43225 นางสาว ศศิกานต ดวงสุวรรณ

44 43226 นาย สรวิชญ ตันติธัญญากร

45 43227 นางสาว อนัญญา เรืองจุย

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูสมศักดิ์  จันทรใบเล็ก 2. ครูภัทราวดี  มากแสง หองประจําชั้น 764

เลชที่ เลขประจําตัว
1 40098 นางสาว กัลยา คลังบุญวาสน

2 40913 นาย กานตดนัย ขันทอง

3 40916 นางสาว ชัญญา เอกภูมิ

4 40921 นางสาว ณิชกานต ชูรัตน

5 40924 นางสาว นัทธมน อมรสันต

6 40944 นางสาว ศิริพร กล่ําอยู

7 40945 นางสาว ศิริพรรณ กล่ําอยู

8 40947 นาย สวพล สุขสมบัติ

9 40954 นางสาว โสภิดา ประกูน

10 40960 นาย กวินกร ผองแผว

11 40971 นางสาว ดวงแกว วิทยาการ

12 40981 นางสาว ปาริฉัตร ศุภสิทธิ์

13 40990 นางสาว ลักษณนารา วุฒิวรากรกิจเมธี

14 40991 นางสาว ลักษมี ยืนยงชาติ

15 40994 นางสาว ศิริประภา กันงา

16 40999 นางสาว สุประภาดา แสนกลา

17 41003 นางสาว อทิตตยา พันธมิตร

18 41009 นางสาว อาภัสรา พงษเสือ

19 41024 นางสาว ณัฐนันท คงวิเชียร

20 41027 นาย ณัฐวรา ถอนภูเขียว

21 41036 นางสาว พรพิมล สุดแสน

22 41040 นางสาว พิมพพิฬา อัญทปญญา

23 41055 นางสาว แสงดาว ปลื้มจิต

24 41059 นาย อัษฎาวุฒิ อินตะวิน

25 41072 นาย ตะวัน สุวรรณฤทธิ์

26 41078 นางสาว นันทิพร วัฒนไชย

27 41092 นางสาว ยุภารัตน พงษพันธ

28 41093 นางสาว รมยชลี ชนะภัย

29 41128 นางสาว ธนภรณ สุขกอน

30 41133 นางสาว ปทิตตา สําเภาแกว

31 41174 นาย ปฏิพล วาทะสุนทรกุล

32 41277 นางสาว ปภัสสร พิกุลทอง

33 41329 นางสาว บุญวรรณ เหล็กกลาง

34 41361 นางสาว คคณางค เณรจิตร

35 41430 นาย ปารเมศ เผาวัฒนวราภรณ

36 41507 นาย กฤติพงศ สุวรรณมณี

37 41550 นางสาว ชาลินี โททอง

38 41552 นางสาว ณภัทร นันทปรีชา

39 41558 นางสาว นิมาดา พรหมเจริญ

40 41565 นาย ภาคภูมิ ธูปแกว

41 43228 นางสาว กมลชนก มวลเสียงใส

42 43229 นางสาว กฤตติญา อุนจันทร

43 43230 นาย เครือแสง ไทยใหญ

44 43231 นางสาว ธนัชพร บุตรวิเศษ

45 43232 นางสาว พิมลวรรณ คงมังคละ

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูเดือน  บุญจวง 2. ครูวาสนา  โสภารักษ หองประจําชั้น 762

เลชที่ เลขประจําตัว
1 41010 นางสาว กรรณิกา อุทธา

2 41017 นางสาว ชลธิชา เจริญพร

3 41022 นาย ณเพชร พิญศรี

4 41039 นางสาว พลอยชมพู มีสกุล

5 41057 นางสาว อัญทิมา ศรีลาจันทร

6 41080 นางสาว ปรียาภัทร พรมทา

7 41083 นางสาว ปทมา มูลทองสงค

8 41088 นาย พานทอง แกวสุวรรณ

9 41094 นางสาว วรรณนิสา บุษบา

10 41096 นางสาว วิลัยลักษณ ศรีแกว

11 41107 นางสาว อริศา ธีขาว

12 41108 นางสาว อริสรา เสนาจอหอ

13 41148 นางสาว ศศิกาญจน เทียนเล็ก

14 41159 นางสาว อิสรีย ฝกใจ

15 41179 นางสาว ปาริฉัตร คงทน

16 41237 นางสาว ใบบัว อยูเจริญ

17 41290 นางสาว วรรณี ตามชั้น

18 41293 นางสาว ศศิกานต ผาติโสภณ

19 41317 นางสาว ชลดา พราเพรียง

20 41322 นาย ธนภัทร เนื่องจรรยา

21 41326 นางสาว น้ําเพชร ทังตระกูล

22 41365 นาย จิรกาล อุปมาล

23 41413 นางสาว จารุวรรณ โพธิ์นอย

24 41420 นางสาว ชลธิชา สาลีอาจ

25 41559 นาย ปวริศ ฟารุงเรือง

26 41571 นางสาว ลักษมณ เพ็ชรแสวง

27 41733 นางสาว ปยะธิดา บุญเกื้อ

28 42562 นาย สหรัฐ มิ่งแมน

29 43233 นางสาว เกศญาพร เทียมแสน

30 43234 นางสาว จีรานันท เลาะหะมาน

31 43236 นางสาว ณัฐวดี มีภักดี

32 43237 นางสาว ไพลิน มิ่งสมร

33 43238 นาย ภูริภัทร บุญประกอบ

34 43239 นางสาว มานิตา แกวสินจันทร

35 43240 นางสาว วรินทรภรณ ศิลป

36 43241 นาย อธิศ ตระกูลมีนัก

37 43242 นาย อนุวัตร จํานงคจิตร

38 44604 นาย สรารัญ ทองซิว

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูชนกพร  ฟกสังข 2. ครูกริชชุกรณ  ศิริพันธ หองประจําชั้น 761

เลชที่ เลขประจําตัว
1 40961 นางสาว กัญญา รุงอินทร

2 40970 นาย ณัฐภัทร จันทะคอม

3 40978 นางสาว ปณิตา บุญนาค

4 40986 นางสาว มิ่งขวัญ รัตนประทุม

5 40987 นาย รฐนนท มาฆะคํา

6 40992 นางสาว ศรัญญา เชื้อคําจันทร

7 41015 นางสาว เกษมณี ยุตพงษ

8 41034 นางสาว ปยะภัทร ภิรมยคช

9 41061 นางสาว จันทลักษณ ฝปากเพราะ

10 41090 นางสาว ภครภรณ บุญประโคน

11 41099 นาย สุทธิเดช ทองทรัพย

12 41110 นางสาว กนกวรรณ ขวัญเขียว

13 41124 นางสาว ณิชาพร เชื้อจาด

14 41142 นางสาว รุษยา เดชสุวรรณ

15 41143 นางสาว วาริณี วารินทร

16 41152 นาย ศุภวิชญ อินทกาญจน

17 41199 นางสาว ศิริรัตน ทองหลอ

18 41204 นางสาว อรวรรณ แตงชุม

19 41209 นางสาว อิสราภา จาดเจริญ

20 41224 นางสาว ณัฐกมล จันทรแดง

21 41376 นาย นิธิศ เต็มสิริภักดี

22 41407 นางสาว กนกวรรณ สุระทิน

23 41573 นาย วัชรินทร จิตผอง

24 41760 นางสาว พิมลมาศ พลธุมาร

25 42558 นางสาว ปญจพาณ แกวพลอย

26 43244 นาย จุมพล วงศสุวรรณ

27 43245 นาย ณัฐพงศ คําชุมภู

28 43246 นางสาว มัทรี สดศรีทอง

29 43247 นางสาว สุนิสา เตจิน

30 43248 นางสาว สุพรรษา แรงเขตวิทย

31 43249 นางสาว หทัยภัทร สุขชวย

32 43250 นางสาว อรอนงค มีไกรราช

33 43251 นางสาว อริสรา ทองพรม

34 43252 นางสาว อารยา คงสําราญ

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูนวพรรษ ศุภวรางกูล  2. ครูศศิวิมล  แสงกรด หองประจําชั้น 334

เลชที่ เลขประจําตัว
1 40911 นาย กรศศิร ศรียา

2 40915 นางสาว จุฑามาศ งามสม

3 40918 นาย ณพัฒน สุขสงวน

4 40919 นาย ณรงคฤทธิ์ เรืองเดช

5 40925 นาย นันทพงศ มณีรัตน

6 40934 นางสาว พศิกา ลอนพรัตน

7 40936 นางสาว พัชรี กัลยาณสมบัติ

8 40938 นาย ภคพน จูออต

9 40949 นาย สัณหณัฐ พรหมทุงฆอ

10 40952 นาย สิรวิชญ ปานทอง

11 40963 นางสาว กานติศา ทองจันทรดี

12 40973 นางสาว ธิดารัตน แยมขยัน

13 40980 นางสาว ประภัสสร มาทอง

14 40985 นาย พลากร โสตะ

15 40997 นาย สหัสวรรษ วิเลปนพฤกษ

16 41008 นางสาว อาทิตยา แจงดี

17 41031 นาย ธีระเทพ สัพโส

18 41052 นาย สันติสุข โสมาศรี

19 41053 นางสาว สิริยากร สุทินโน

20 41058 นางสาว อัยมุนี ดีขาย

21 41062 นางสาว จุฑาทิพ เผื่อนอารีย

22 41091 นาย ภูตะวัน แพงพันธกุล

23 41097 นาย ศิลวัต นิ่มกลิ่น

24 41115 นางสาว จุฑาทิพย มาเสมอ

25 41121 นาย ณัชพัฒน จิตรพรทรัพย

26 41122 นาย ณัฐกิตติ์ โวออนศรี

27 41132 นาย บูรพา เธียรวัฒนานนท

28 41135 นางสาว ปานระพี ศรีแกว

29 41140 นาย มีสิทธิ์ กิตติศักดิ์ภิญโญ

30 41160 นางสาว กัญญาพัชร ณัฐวรวงศ

31 41203 นางสาว อมรนพรัตน มณีรัตน

32 41218 นาย ชลิต จําปาหอม

33 41243 นางสาว พัชราภรณ เกิดวัฒนา

34 41307 นาย อุกฤษฎ กาญจนชํานาญ

35 41409 นาย กฤษดา บัวแกว

36 41465 นางสาว ชนัญชิดา สาระพันธ

37 41499 นางสาว นิชาภา วัฒนธนดากุล

38 41517 นาย ณัฐภัทร บุญญาอรุณเนตร

39 41548 นางสาว กุลวดี ยอดศรี

40 41744 นาย ชณชล กมลประภา

41 42540 นาย ปกรณ โพชนุกูล

42 42556 นางสาว ศิริวรรณ ทวีไว

43 43253 นางสาว ทิชานันท แจงสุข

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูชญาภา  นิลมณี 2. ครูมัญจา  สุวรรณฉิม หองประจําชั้น 335

เลชที่ เลขประจําตัว
1 39583 นาย ทนานนท เชาวไกร

2 40996 นาย สมพงษ โคตรศรี

3 41050 นาย ศิระฉัตร พรมงคลเจริญ

4 41114 นาย จีรภัทร ไทรแชมจันทร

5 41181 นางสาว เปรมวดี ชมแพ

6 41183 นาย พีรภัทร โยโต

7 41188 นาย รัชชภูมิ มานโคกสูง

8 41189 นางสาว รัฐนันท ฐิติปรีชา

9 41190 นางสาว รัตติกาล เยี่ยมโพธิ์ศรี

10 41192 นางสาว วนัชพร มาทา

11 41197 นาย ศมน จันทรรส

12 41215 นางสาว กุลภัสสร พันชวนัส

13 41216 นางสาว คณภรณ จันทรหอม

14 41220 นาย ชาคร ลอมาเละ

15 41225 นางสาว ณัฐณิชา มิสาธรรม

16 41230 นางสาว ธนเนตร วิริยะเนตรบุบผา

17 41234 นาย นนทปวิธ ปากกลา

18 41236 นางสาว เบญจมาศ สลักคํา

19 41260 นาย จิรภัทร ภักดี

20 41275 นาย นัทนนท สวางศรีพรชัย

21 41358 นาย กษิดิศ ตั้งทรงเจริญ

22 41382 นาย ปยวัฒน พวงมาลัย

23 41395 นาย ศุภกร กองขุนชาติ

24 41401 นางสาว หทัยชนก จันทรสวาง

25 41406 นาย อิทธิพัทธ ประเสริฐศรี

26 41415 นาย จีรศักดิ์ งามมี

27 41422 นาย ณัฐพงศ ใจวงค

28 41436 นางสาว ฟาใส สาอุดม

29 41448 นาย วีรเทพ เสริฐกระโทก

30 41455 นางสาว อารียา สมบัติเจริญกิจ

31 41460 นางสาว ขนิษฐา บุญหนา

32 41468 นาย ณัฐวุฒิ อยูแกว

33 41478 นางสาว พรรวษา แสงทอง

34 41759 นางสาว ปารวีย ปติมานะอารี

35 42557 นาย สุรสีห ภักดิ์นนทชัย

36 43914 นางสาว ชิชญา อยูทรัพย

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูวันวิสาข  ดวงประทีป 2. ครูสุจินันท  มณีวงษ หองประจําชั้น 1404

เลชที่ เลขประจําตัว
1 40950 นางสาว สาธิตา เปรมสอน

2 41001 นางสาว สุรภา มะโนรัตน

3 41037 นางสาว พรรณวรินทร แสนวงษา

4 41056 นาย อลงกรณ สุริยะกมล

5 41086 นางสาว พรไพลิน นุชนอย

6 41123 นางสาว ณัฐสลิล อิศรางกูร

7 41130 นางสาว นันทนภัส แสนอะทะ

8 41137 นางสาว ภัสรี ศรีใส

9 41138 นางสาว ภิรมณ กิจวิริยภาภรณ

10 41141 นางสาว รุจจินันท ภูกองสังข

11 41163 นางสาว จิรนันท อัครสูริย

12 41167 นางสาว ญญาดา แสงอุน

13 41177 นางสาว ปทธิตา ขุนจันทรดี

14 41180 นางสาว เปมวิกา นรวรรณ

15 41196 นางสาว วีราพร เอี่ยมแดง

16 41210 นางสาว กชมน แยมศรี

17 41221 นาย ไชยพฤกษ เปรมสอน

18 41223 นาย ณภัทร ปนขํา

19 41226 นาย ดรัณภพ อาศัยศาสน

20 41229 นาย ธนดล ทุมซะ

21 41242 นางสาว พักตรพริ้มพราว มูลเมือง

22 41252 นาย วีรภัทร คงสวัสดิ์

23 41257 นางสาว สุพัตรา บุญประสิทธิ์

24 41313 นางสาว กัญฑิมา บุญมาประเสริฐ

25 41343 นางสาว วีนัส วงษสุทธิโชติ

26 41371 นางสาว ธนัชชา จันแขกหลา

27 41388 นาย เพชรศิริ พรจตุรินทร

28 41394 นางสาว ศุกลกานต สืบสําราญ

29 41396 นาย ศุภกร ศรีวิรัญ

30 41425 นาย ธิติสรณ วิสารัตน

31 41426 นางสาว สุชาดา ลอนพรัตน

32 41432 นาย พงศปณต อายุสม

33 41451 นางสาว สุดารัตน ภิรมยพุม

34 41456 นางสาว กชพรรณ บัวมัย

35 41458 นางสาว กรรณสุตรี แสนอามาตย

36 41472 นางสาว ธนาวรรณ บุญครอบ

37 41477 นาย นันทชัย ซื่อดี

38 41562 นาย พศิน อินสวาง

39 41572 นาย วชิรวิชญ พิณสาย

40 41758 นางสาว ณัชริกา ศิริทรัพยปญญา

41 42541 นางสาว ณัฐธิดา เดชเพ็ชร

42 42555 นางสาว ธนาธร ภูมิมาศ

43 43254 นางสาว ชาลิสา ทรงหลํา

44 43908 นางสาว พัทธนันท ชุมภูแสง

45 43915 นางสาว จิราพรรณ พรายแกว

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/9 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูอาภากร โพธิ์สุข 2. ครูปวีณา  นุชประเสริฐ 3. ครูนเรศ ศิริเหม หองประจําชั้น 1405

เลชที่ เลขประจําตัว

1 40152 นาย ชัยสิทธิ์ ศรีมังมาตร

2 40920 นางสาว ณรัก บุญศิริ

3 40989 นางสาว รินรดา เรืองศรี

4 41028 นาย ณัฐวัตร ตางใจ

5 41089 นาย พิพัฒนชัย ทิพยชื่น

6 41146 นาย วีรภาพ กะเปย

7 41153 นาย สัณหภาส สะสาน

8 41164 นาย ชนะโชค พรีพรม

9 41193 นาย วิชชากร ขวัญอยู

10 41217 นาย จักรพงศ ขิยะพัฒน

11 41227 นาย เดชดํารง แกวเกษม

12 41264 นาย จุฑาภัทร อาสาสู

13 41283 นาย พีรดนย หิรัญรัตน

14 41284 นาย พีรพัฒน เผือกอวม 

15 41292 นางสาว ศรัณยา เกตุเนตร

16 41298 นาย สาโรจน เบญจพันธ

17 41318 นาย ชินวัตร จันวงราช

18 41334 นางสาว เปรมกมล จันจํารัส

19 41351 นาย อธิวัฒน ไพรศรี

20 41353 นาย อนุรักษ สรรเสริญ

21 41368 นางสาว ทิวา ชุมชาติ

22 41386 นางสาว พรธิดา ศรีจันทรดี

23 41402 นาย อนันต เเกวกรมรัตน

24 41475 นาย นรากร ศรีสมบัติ

25 41482 นาย พีรพัฒน สังขนาค

26 41490 นาย แมนพงศ พลอัน

27 41491 นาย ยอกร ประสพโชคนิมิต

28 41556 นาย ธัญวิชญ วัดกลาง

29 41761 นางสาว จิลวลิน พรมเทศ

30 43255 นางสาว จิดาภา สุวรรณบํารุง

31 43256 นางสาว จิตติพร บุญมา

32 43257 นาย ชโยชา เชิดสูงเนิน

33 43258 นาย ฐปกร ศศิรัตนประภา

34 43259 นาย ตะวันฉาย ภูมิดา

35 43260 นางสาว ธนิศา เตาทอง

36 43261 นางสาว ธมลวรรณ เทพพรม

37 43262 นางสาว พลอยชนก คิวประสพ

38 43263 นางสาว พัชรี หนูทานา

39 43264 นางสาว พิมพวลัญช นรสิงห

40 43265 นางสาว เพ็ญภวิศยพร มะลิ

41 43266 นางสาว ศุภิสรา ศรีนอย

42 43267 นางสาว สุทธิชญา โชตทวีชัยกุล

43 43268 นาย อลงกรณ หนุนพลกรัง

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา    1. ครูอรรจฐานิศร  ถือธรรม 2. ครูสุวิชา  ทะลือ หองประจําชั้น 1401

เลชที่ เลขประจําตัว

1 39683 นาย ญาณาวุฒิ ลาภจิต

2 40103 นาย ชยางกูร บุญปราศภัย

3 40962 นางสาว กัญญาภัค วิลัยเลิศ

4 40976 นางสาว นิดติยา พรหมลาย

5 40998 นางสาว สิรินรี ประทีป

6 41000 นางสาว สุพัตรา คงคาน

7 41025 นางสาว ณัฐริณี แกวครบ

8 41033 นางสาว ปาริฉัตร ไวยกิจจา

9 41049 นางสาว วิมลรัตน กลันทกสุวัณณ

10 41066 นางสาว ณัฎฐณิชา บุญแกว

11 41075 นางสาว ธนภรณ ปตะรังษี

12 41082 นาย ปณณวัฒน ชัยศรี

13 41084 นางสาว ปานทิพย เพิ่มยินดี

14 41100 นางสาว สุนิตา นรินทร

15 41144 นางสาว วิจิตรา วัดพุมพวง

16 41161 นางสาว กุลธิดา ควรคนอง

17 41166 นางสาว โชติรส โดดเสมอ

18 41173 นาย บดีศร คลองกระแชง

19 41176 นางสาว ปริยากร ศิลปานนท

20 41187 นางสาว ยานี ศรราษฎร

21 41222 นางสาว ฎีกาแกว เอี่ยมคําเจริญ

22 41297 นางสาว สาริศา ลางคุณเสน

23 41301 นางสาว สุรางคนางค ตาทิพย

24 41325 นาย นําทัพ นาหิรัญ

25 41338 นางสาว ภาวรินทร อุปโคต

26 41348 นางสาว สุดารัตน นาคมาต

27 41405 นางสาว อัญชัน สูงเนิน

28 41414 นางสาว จิรัชญา สวางเจริญ

29 41480 นางสาว พาฝน ภูมิชาติ

30 41488 นาย ภูวิศ รมแกว

31 43269 นางสาว ณิชากร ดอกกระโทก

32 43270 นางสาว ณิชาภัทรค เรียงสันเทียะ

33 43271 นางสาว นภสร ชอฟา

34 43272 นางสาว นันทนภัส บริสุทธิ์

35 43273 นางสาว นิรมล แซลี

36 43274 นาย วิฑูรย จิตรกลา

37 43907 นางสาว บัวชมพู บังนาน

38 44631 นางสาว ปรียาภรณ รัตนอุบล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูกนกวดี  นิพันธประศาสน 2. ครูประกาศิต  ปราบพาล หองประจําชั้น 757

เลชที่ เลขประจําตัว

1 41020 นางสาว ฐิติมา ขําทอง

2 41068 นางสาว ณัฐธิดา บุญศรี

3 41069 นาย ณัฐพัฒน โพธิ์ทัย

4 41200 นาย ศุภกฤต เกตุเทียน

5 41233 นาย ธีรศักดิ์ พูลพิทักษ

6 41246 นาย รวิญช วัดนอย

7 41256 นางสาว สุดารัตน ครองปญญา

8 41266 นาย ชุติพันธ เส็งฉนวน

9 41278 นางสาว ปุญญิศา ภูประคํา

10 41280 นาย พัชชากร ลิ้นบาง

11 41282 นางสาว พิมพมาดา ชวงไชยยะ

12 41285 นาย พีรพัทธ โฉมวงษ

13 41286 นาย พีระพงศ กะยันหา

14 41289 นางสาว รุงทิวา งามอารมย

15 41319 นาย ณัฐวุฒิ คะระนันท

16 41320 นาย ณัฐวุฒิ บุญมา

17 41327 นาย นุกูลกิจ หัตถกิจ

18 41328 นางสาว เนตรนภา เนตรพฤทธิ์

19 41339 นาย ภูรินทร รุจิธรรม

20 41346 นาย ศิวบุตร ขันทอง

21 41347 นาย ศุภกร ทองเลื่อน

22 41357 นาย อารมย โฉมปรางค

23 41366 นาย ชนภัทร โพธิ์แฉลม

24 41369 นาย ธนภูมิ พุมเกษร

25 41370 นาย ธนะเทพ สุขโสภี

26 41381 นางสาว ปาริฉัตร สุวิเวก

27 41398 นางสาว สิโรธร พงษโกศล

28 41417 นางสาว จุฑามาศ ปฐมภาคย

29 41419 นาย ชยพล คําหาญ

30 41443 นาย วัชระ ทองเทพ

31 41446 นางสาว วิภาวี ประทุมโพธิ์

32 41447 นาย วิวัฒน เพ็ชรเรือง

33 41449 นาย วุฒิชัย สุขพรอม

34 41462 นาย เขษม ฉิมคลาย

35 41471 นาย ธนพัฒน ขําหาญ

36 41484 นาย ภคภัทร แสวงผล

37 41501 นางสาว อัญณิภา พลทะอินทร

38 41764 นาย อิทธิพล อาษานอก

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/12  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ  นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูนิธิดา  พลายแกว 2. ครูนําโชค  สุขวิชา หองประจําชั้น 330

เลชที่ เลขประจําตัว

1 41004 นาย อธิน รัตนโชคไชย

2 41212 นาย กฤตภณ ศิลาเอี่ยมสอาด

3 41213 นาย กฤษณะ ชุมจันทร

4 41259 นาย อภิวัฒน แกวเนตร

5 41270 นาย ธนกร หงวนถนอม

6 41272 นาย ธารากรณ นามบุญ

7 41314 นาย กวินวัชร ธนาเลิศวรกิตติ์

8 41323 นาย ธนวัฒน นาวัน

9 41345 นาย ศักดิธัช นภาอัมพร

10 41362 นาย คุณานนต ผลอินทร

11 41377 นาย บรรณกร รัตนะ

12 41424 นาย ธิติวุฒิ รัฐเมือง

13 41503 นาย อัฒพล ไกรหาญ

14 43235 นาย ชานนท ดวงมณี

15 43275 นางสาว กมลฉัตร หาญละคร

16 43277 นาย คีตภัทร ลีบาง

17 43279 นาย ธัญธราดล บุญเยี่ยม

18 43281 นางสาว พรรณวษา กลัดปน

19 43282 นางสาว พิณพิรัตน รัตนพันธ

20 43283 นาย วายุ วสนาท

21 43284 นางสาว วิภาววรณ ปทมะวิภาค

22 43285 นางสาว สุธิดา สินไพบูลยเลิศ

23 43287 นางสาว อัจรียา พากเพียร

กลุม A

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/13  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล
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