
ครูที่ปรึกษา  1. ครูสายพิน  งามสงา 2. ครูวรรษมน ตังอวม หองประจําชั้น 7212

เลชที่ เลขประจําตัว

1 40097 นาย กันตภณ รุงโรจน

2 40130 นางสาว ภัณฑิรา ลาภตระกูล

3 40133 นางสาว ภิรม จุดประสงค

4 40151 นางสาว ชลลัดดา สมนิล

5 40691 นางสาว กนกวรรณ สงวนศิลป

6 40695 นางสาว ชนมพัสตร มณเฑียร

7 40703 นางสาว ธัญนุช สุทธิพรม

8 40706 นางสาว นันทัชพร ประเสริฐ

9 40707 นาย ปราชญ เจริญกิจสุพัฒน

10 40708 นาย พงศกร เเสงพิทูร

11 40710 นางสาว พรพระเนตร เจนหัด

12 40711 นาย พฤกษ เชียรเจริญ

13 40712 นางสาว พิชญาภา เหล็กกลา

14 40713 นางสาว พิมพชนก ไชยชาติ

15 40714 นางสาว เพ็ญประภา สิงหะ

16 40718 นาย วิทวัส มาตรคํามี

17 40719 นางสาว เวนิส สุเมธวานิชย

18 40721 นาย สืบสกุล บํารุงบุตร

19 40726 นางสาว ไออุน โฉมอุดม

20 40727 นางสาว กัญญาณัฐ ทองไพจิตร

21 40729 นางสาว จตุพร หรองบุตรศรี

22 40730 นาย จิรเมธ สนองคุณ

23 40735 นางสาว ปรางชทอง เกิดนรินทร

24 40745 นาย เริงฤทธิ์ คงคํา

25 40751 นางสาว ศิริลักษณ ดาวสุก

26 40757 นางสาว อรรถวดี ชมชื่น

27 41703 นางสาว ภัทรกุล บุตตะวงษ

28 42653 นางสาว จุฑารัตน เรือนขํา

29 42654 นางสาว ยศวดี กระแสรญาณ

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา 1. ครูธนิตทัต รักษาศรี   2. ครูวชิราพร  กองสุข หองประจําชั้น 772

เลชที่ เลขประจําตัว

1 40099 นางสาว กิติญาภรณ ศรีระวีนนท

2 40106 นางสาว ฑิตฐิตา พรหมสมัย

3 40108 นางสาว ณัฐณิชา ทองวิธิ

4 40109 นางสาว ณัฐพร แตงเย็น

5 40115 นาย ธณพัฒน พราเพรียง

6 40116 นางสาว ธนัชญา วงศวรรณ

7 40124 นางสาว ประภาพร สายแดง

8 40125 นาย ปยนันท ปยภานีกุล

9 40132 นางสาว ภิญญดา วงษพล

10 40135 นางสาว วนิสรา กลิ่นพงษา
11 40136 นางสาว ศศิธร อินทคีรี
12 40137 นางสาว ศุชลิฏา มณีโชติ

13 40138 นาย สกภณ ปานกุล
14 40140 นาย สุดเขตต ศรวิจิตร

15 40159 นาย เดชาวิชญ หุมอาจ

16 40160 นางสาว ทิราภรณ ตรงดี

17 40199 นางสาว กัญญารัตน พงษสวาง
18 40216 นาย นนทกานต ชมสวนสวรรค
19 40229 นางสาว รัชฎาภรณ โพนาลอม
20 40232 นางสาว วิชญาดา ปนกุมภีร
21 40237 นางสาว ศุภาพิชญ พรชัยวิรัช
22 40241 นาย สุพศินธ ทวีวิไลศิริกุล
23 40248 นาย กรปพน แข็งขัน
24 40262 นางสาว ธนพร รดิศสกุล
25 40282 นางสาว ลิลลดา วงคสวัสดิ์
26 40368 นาย ปราชญพันธุ โสมรักษ
27 40694 นาย จารุกิตติ์ บรรเจิด
28 40696 นางสาว ชัญญา สุเมธี
29 40701 นาย ทักษิณ มณีรัตน
30 40704 นางสาว นนททิวา พันธุมุณี

31 40725 นาย อิทธิพร ประชาพรสุข
32 40732 นางสาว ธัญรดา บุพศิริ
33 40739 นาย ภณธร ภูวนธนบูรณ

34 40742 นาย ภูวินท คะเนแนน

35 40743 นางสาว มลิดา คําทอง

36 40744 นางสาว มลิตา คําทอง
37 40747 นาย วรชวิศ สิรยากร

38 40754 นาย หาญ  คอริดอน เอเมอรี่
39 40761 นางสาว เอกนรี นาวี

40 41704 นางสาว สุภัทรา แยมงาม
41 41739 นางสาว โชติกา บุญสนอง

42 41748 นาย ณนน ศรีภาพงษ
43 41769 นางสาว ศิริพร เสลานนท

44 41773 นาย เมธวิน ทองสัมฤทธิ์
45 42563 นางสาว ชอทิพย เหรียญประยูร

46 42564 นางสาว ปณิชา จันทรเพ็ญ
47 42565 นาย พลกฤษณ แกวแสนขัน

48 42566 นาย ภาณุมาศ ทาประเสริฐ

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูกชณิภา  กันตะกนิษฐ 2. ครูชาคริต กิมสราง หองประจําชั้น 773

เลชที่ เลขประจําตัว

1 40102 นางสาว ชมพูนุท พัฒนสําราญ

2 40107 นางสาว ณฐยา พรมสาร

3 40114 นาย ทีฆทัศน มวงบุญศรี

4 40117 นาย ธรรมสรณ ผิวผา

5 40118 นาย ธันยบูรณ รื่นกลิ่น

6 40119 นางสาว ธารวิมล นานวม

7 40123 นางสาว ปภัสรา สังขเขียว

8 40131 นาย ภาคภูมิ กลิ่นพงษา

9 40134 นางสาว เภาวนา ละอองเภา
10 40139 นางสาว ณทิพรดา แกวกลา

11 40142 นางสาว สุภาพร เรืองพรวิสุทธิ์

12 40155 นาย ชุติศรณ ตันจิตติวัฒน
13 40168 นางสาว ปวันรัตน เปยประโมง
14 40169 นางสาว พรนรี ทวีสิน

15 40173 นางสาว พิมพวลัญช ภูกัน

16 40183 นาย ศีรชัช จันทรวัฒนพงษ

17 40208 นาย ตรีเทพ ชูมณี
18 40215 นาย ธีรภัทร ออนนอมดี
19 40218 นางสาว นิชนันท บุญนิยม
20 40219 นางสาว ปทิตตา งามจันทร
21 40226 นางสาว มณตกานต วัชโรทัย
22 40228 นาย ระพีพัฒน สิทธิชัย
23 40230 นางสาว รัตติมา ทวมเหลือ
24 40231 นาย วาดตะวัน รัตนะ
25 40245 นางสาว ไอรดา ฮาซันบิน
26 40263 นางสาว ธนลักษณ ศิริวงค
27 40264 นาย ธนวัฒน ใครครวญ
28 40269 นางสาว นาฎยา พันธสุวรรณกุล
29 40289 นางสาว สุวรรณวารี อวมอยู
30 40292 นางสาว อริสรา ปานเฟอง

31 40306 นาย ชาญณรงค ชาญเฌอ
32 40339 นางสาว ศศินา นักการ
33 40692 นางสาว กวินณา สาระยิง

34 40740 นาย ภานุพงศ ศิริลน

35 40748 นางสาว วรางคณา นันทนนท

36 40759 นาย อัศรินทร วรสิทธิ์ตานนท
37 41715 นาย ภครพล เต็มกมลศิลป

38 41776 นางสาว วราภรณ อาษาสุข
39 42567 นางสาว เกศรินทร อิ่มนอย

40 42568 นาย คณิศร อรัญญิก
41 42569 นาย ชยางกูร เชียงแทน

42 42570 นางสาว ชัชนรี บางจริง
43 42571 นาย ชานนท วงษเลิศ

44 42572 นางสาว ฐิติอาภา แสนเขื่อน
45 42573 นางสาว ณัฐชา ชูศรี

46 42574 นาย ปฏิพล ศิริบงกช
47 42575 นาย ศิรเมศร ธนาโรจนอภิชัย

48 42576 นางสาว สุภัชชา เพ็งวงษ

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูภาวนา พวงหลาย 2. ครูสิทธารักษ เขียนศิริ หองประจําชั้น 774

เลชที่ เลขประจําตัว

1 40100 นาย กิติศักดิ์ ศุภณัฐชัยสกุล

2 40122 นางสาว นันทนภัส พุดบุรี

3 40141 นางสาว สุนิตา อุดมพืช

4 40153 นางสาว ชาลิสา นามวงษา

5 40189 นาย สุรศักดิ์ ปนแววงาม

6 40198 นาย กฤตยชญ จันทรแบบ

7 40235 นาย วีรวัฒน วงศสิกุล

8 40238 นาย สณัฐภูมิ วิทยไพศาล

9 40247 นางสาว กมลชนก ทองสุข

10 40250 นางสาว กวิสรา มูลตรี

11 40254 นางสาว จริญญา ฉิมพัด

12 40265 นางสาว ธารารักษ รัตนพงศ

13 40268 นางสาว นันทนาภรณ บัวปน

14 40272 นางสาว ไปรยา ชัยชนะ

15 40273 นาย พีรณัฐ เจียรจินดารัตน

16 40276 นาย ภควัฒน ศรีประภัตร

17 40277 นาย ภูวดล นาสิงทอง

18 40291 นาย อมรเทพ เปรมพลับ

19 40293 นาย อองริน ขุนทอง

20 40295 นางสาว ไอลดา พันธุพิทยแพทย

21 40303 นางสาว จิตสุภา อินทรประสิทธิ์

22 40318 นางสาว ธนวรรณ พวงพลับ

23 40350 นางสาว เจนจิรา กัณศิริ

24 40364 นางสาว นันทเลิศ รักเย็น

25 40369 นางสาว ธมลวรรณ ชุมภู

26 40373 นาย พงศพัศ กาฬษร

27 40384 นาย ศุภฤกษ กลิ่นพงษา
28 40466 นางสาว ปวันรัตน สีหานู
29 40538 นาย หัตถกิจ ไชยภา

30 40687 นาย อัฐพร เดชมูล

31 40738 นางสาว ภควรณัฐ โชคสมงาม

32 41706 นางสาว อรรญา สีเขียว

33 41717 นางสาว อาภารัตน ธัญญาดี

34 42577 นาย ชินทัช ใจเที่ยงธรรม

35 42578 นาย ตะวัน สินสิบ

36 42581 นางสาว ปรียานุช น้ํากลั่น

37 42583 นาย ภาสวีร เรืองสําราญ

38 42584 นาย ภูมิพัฒน เปรมทวี

39 42585 นางสาว ศิริญา ตรงศิริ

40 42586 นาย อภิยุทธ ผุดผองพรรณ

41 42587 นางสาว อาทิติพร แกวทองพันธุ

42 43899 นางสาว ธนพร พินธุวงษ

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูศิระณัฐพล โลหนารายณ 2. ครูอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ หองประจําชั้น 775

เลชที่ เลขประจําตัว

1 40148 นางสาว จันทริกา จันทวาส

2 40157 นางสาว ณัฐวศา สายดวง

3 40170 นาย พลณัฐ รวยนิรันดร

4 40176 นางสาว มนสิชา แกวพลอย

5 40193 นางสาว อารญา พรมธิ

6 40200 นางสาว กัลยสุดา ภูเวียง

7 40202 นาย เจตนิพัทธ ไชยคํา

8 40212 นางสาว ธนิดา ทองเนื้อ

9 40214 นางสาว ธารวิมล หอมนอย

10 40222 นาย พรชัย จันทรโท

11 40256 นางสาว จิรพัฒน แกวดอนไพร

12 40259 นางสาว ชุติมา หนุนยศ

13 40275 นางสาว ภคพร ชาติทรัพยสิทธิ

14 40281 นาย รัฐชานนท ชูสวางจิตร

15 40283 นางสาว วันวิสา แกวประภา

16 40288 นางสาว สุนันทา พรมสุข

17 40301 นางสาว คณัสนันท ทองแทน

18 40323 นางสาว บัณฑิตา จะถา

19 40338 นางสาว ศศิธร สมศักดิ์

20 40349 นางสาว จีรนันท ขีดวัน

21 40366 นางสาว บุศยมาศ พรมหมอน

22 40377 นางสาว พิชญาภัค วงษสมอ

23 40386 นางสาว สรางฝน สังขทอง

24 40427 นางสาว วาสนา สิทธิขันเเกว

25 40504 นางสาว ฐิตาพร แสวงผล

26 40518 นางสาว นันทพร ฤกษสงา

27 40539 นาย อนันต ใจศรี

28 40561 นางสาว ฐิตาพร จันทา

29 40639 นางสาว อรจิรา สุขภิญโญ

30 40641 นาย เอกรินทร ศรีปะนะ

31 40722 นางสาว สุธีมนต เจริญรักษ

32 40728 นาย กัณฑกวี ธาราสุข

33 40737 นาย พศวัต กรุดประเสริฐ

34 41768 นางสาว มานิตา สกุณา

35 41774 นางสาว พิชยา กลิ่นเดชอุษณี

36 42588 นางสาว กัญญิกา บุญศรีภิรัตน

37 42589 นางสาว แกวตา ปาณะดิษ

38 42590 นาย นิธิกร เทียนขํา

39 42591 นางสาว ประภาศรี ธาราวาสน

40 42592 นางสาว พุทธรักษา สุขไขย

41 42593 นางสาว แพรพิไล จุลบล

42 42594 นางสาว มณิสรา สุขภาพ

43 42597 นางสาว อัญชิสา มญีกัญญ

44 42598 นางสาว อารียา ไพรบึง

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม B

กลุม A



ครูที่ปรึกษา 1. ครูนพวัฒน  ศิขรินทร 2. ครูนวพล เสนียวงศ ณ อยุธยา หองประจําชั้น 1304

เลชที่ เลขประจําตัว

1 39699 นาย พงศกร อยูแทกูล

2 40101 นาย จิรวัฒน ทองบุ

3 40104 นาย ชิษณุพงศ อินทรเสน

4 40120 นางสาว นพวรรณ ธนกิจโกศล

5 40121 นางสาว นหัทฌทิบ สงคราม

6 40162 นาย ธนพงศ ฉายสุวรรณ

7 40167 นางสาว ปรัชญาภรณ กลิ่นสุมาลย

8 40175 นาย ภูชิต โพธิ์รัง

9 40177 นางสาว เมนิษา บุญเพิ่ม

10 40184 นางสาว สาวิกา มาลําโกน

11 40196 นางสาว กมลพร ชนะพันธ

12 40203 นางสาว ฉัตรธิดา พิทักษวงศ

13 40211 นาย ธนพล ชํานาญ

14 40239 นางสาว สุธาทิพย สมพงษ

15 40244 นางสาว อินทิรา นามเกษ

16 40252 นาย เกียรติศักดิ์ เทียนทอง

17 40258 นางสาว จุฑาพร สุขขีวัด

18 40274 นาย พีรพัฒน พรมสุวรรณ

19 40279 นางสาว มุกดา หงษโต

20 40320 นางสาว ธารารัตน กันนิ่ม

21 40327 นางสาว ปยธิดา ประสพศักดิ์

22 40332 นาย ภัทร พงษทอง

23 40360 นาย ธีรภัทร สีนนท

24 40372 นางสาว ปลายฟา ทะแดง

25 40374 นางสาว พรชนก ปรางบาง

26 40383 นางสาว ลักษณขณา ศรีแมน

27 40388 นาย สัณหณัฐ พิมโย

28 40395 นางสาว อรัญญา จงจิต

29 40444 นางสาว อภิชวี อูธนทรัพย

30 40455 นาย ณรงค นะวะมวัฒน

31 40468 นาย พงศธร แสงพลบ

32 40569 นาย นรภัทร อบรม

33 40599 นาย ชนพล เชื้อประทุม

34 40611 นาย ธนชิต รุงโรจนรังสรร

35 40647 นาย จิรวัฒน แกวกลม

36 40667 นาย พีรพล เยาวโรจน

37 40746 นางสาว ลลิล มากเสมอ

38 41708 นาย ธนัช เรือนทอง

39 42600 นางสาว โชติมณี สุโภชน

40 42601 นาย ฐาณียวัฒณ จุลเพชร
41 42602 นาย ตรีภพ เปรมโสด

42 42603 นางสาว บาเรียน สมตัว

43 42604 นางสาว ปยธิดา โรจนภัทธภาษิติ
44 42605 นางสาว ศรุตยา พนามวัง
45 42606 นางสาว สุพัตรา ชื่นชม
46 42607 นาย อิทธิพงศ เจริญทาว

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูสายพิณ  ศรีเพ็ง 2. ครูนวลอนงค ยศสาย 3. ครูธนวัตร ดีหลาย หองประจําชั้น 1305

เลชที่ เลขประจําตัว

1 39719 นาย กุญชร วองประเสริฐ

2 39791 นาย ปฏิภาณ ขนาน

3 40105 นางสาว ญาณิศา คําสีลา

4 40161 นาย ธนดล วรรณภาส

5 40181 นางสาว วิชุดา เอี่ยมโพธิ์เล็ก

6 40185 นางสาว สินีนาฎ ดําเนินงาม

7 40194 นางสาว ญาณัฐ ศรีจาด

8 40236 นาย ศิราวุฒิ เอี่ยมโสด

9 40257 นางสาว จิราพัชร ศรีมาก
10 40302 นางสาว จิดาภา คลายเจียว
11 40308 นางสาว ณภัทร ฤชุพันธุ

12 40311 นางสาว ณัฐพร ศรีสวัสดิ์
13 40313 นางสาว ตติยาภรณ จันทรผาสุข
14 40314 นางสาว ตรีตราภรณ โพธิ์เตี้ย

15 40341 นาย ศุภกิต ศรีเจริญ

16 40347 นาย กฤษดา ฟกสอาด

17 40362 นาย นพดล ศักดารักษ

18 40365 นางสาว นารีนาถ พริ้งเพราะ
19 40371 นางสาว ปรินรัตน บุญมี
20 40402 นาย ชนกันต ใหญยง
21 40405 นางสาว ดวงกมล ทองดาษ
22 40412 นาย นครินทร ขุนชํานาญ
23 40415 นาย ปุณยวีร พฤกษจิราวัชร
24 40421 นางสาว มินตรา แวววงษทอง
25 40425 นาย วรานนท บรรทุกรรม
26 40448 นาย เขมันต หรั่งชาง
27 40449 นาย จักรรินทร ลําใย
28 40467 นาย ปภิณวิทย จันทรมณี
29 40491 นางสาว อรดี พัฒนา
30 40534 นาย สิริชัย มงคล

31 40535 นางสาว สุจิตรา วอนพร
32 40537 นางสาว สุพรรณสิณี คงเครือ
33 40545 นาย อํานาจ ริวัฒนา

34 40553 นางสาว ขวัญฤทัย พานทอง

35 40556 นางสาว จันทภา แซหนอ
36 40568 นาย นพพล มิลัง

37 40623 นาย ปรเมศร เอี่ยมลิ้ม
38 40677 นาย ศรศิษย พึ่งไป

39 40684 นาย โสฬส นาคศิริ

40 40686 นางสาว อัจจิมา ออนขํา
41 42608 นางสาว กนกวรรณ สีลาดี
42 42610 นาย ธนานันท ปานเด

43 42612 นางสาว พิมลวรรณ ปนโต

44 42613 นางสาว เยาวเรศ ประทุมสิทธิ์
45 42614 นางสาว รัตนปภา ปามุทา
46 42648 นาย วัศพล หมนทอง
47 43205 นาย คณินณัฏฐ สนใจ

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูจุฬาลักษณ อุปนันชัย 2. ครูณัฐพล เพ็งโสภา หองประจําชั้น 1201

เลชที่ เลขประจําตัว

1 39470 นางสาว กุลสตรี รื่นเริง

2 40126 นางสาว ปยาภรณ จุดประสงค

3 40186 นาย สิรภพ นาจานทอง

4 40205 นางสาว ณภัทร เรี่ยวแรง

5 40251 นางสาว กิ่งแกว แผขจร

6 40316 นางสาว ทิพยลดา สดุดีกุล

7 40317 นางสาว ทิพยสุดา สุริยะภา

8 40330 นางสาว พิชาญา โตนิล

9 40354 นางสาว ณัฐพัชร จุลศักดิ์เจริญ
10 40399 นางสาว เจนนภา แกวตางสิน

11 40403 นาย ชลสิทธิ์ ชอบกิจ

12 40404 นางสาว ฐิติมา สัจสุวรรณ
13 40431 นางสาว ศศินา ชัยอินทรชะ
14 40439 นางสาว สุภิญญา ปานปูน

15 40458 นางสาว ดารินทร สายชนะ

16 40475 นาย พุทธิพงศ แสงอุน

17 40499 นาย จักรพันธ ปานหลิม
18 40516 นางสาว นภาพัฒน ทับมุกข
19 40522 นาย พิชญะ แซอึ๊ง
20 40544 นางสาว อารียา ประเสริฐศรี
21 40579 นางสาว มนัสชนก มวงนิ่ม
22 40584 นางสาว ศศินันท จังอินทร
23 40594 นางสาว กฤติพร ออนพุทรา
24 40601 นาย ชานนท พินโทแกว
25 40606 นางสาว ณัฐกมล ภูกลิ่น
26 40634 นางสาว เสาวณี ไชยศรี
27 40646 นางสาว จิดาภา เรืองโรจน
28 40648 นางสาว จิรัฎฐิติกาล จิระพันธุ
29 40663 นางสาว ปูริดา คํายิ่ง
30 40673 นางสาว วราภรณ คิดหมาย

31 40683 นางสาว สุวิชา อินแผง
32 40688 นาย อาณกร เนียนกระโทก

33 40717 นางสาว วิชญาดา นุชนวล
34 40733 นางสาว ธัญสุตา ศรชัยธวัชวงค

35 40752 นางสาว ลลิลทิพย ถาวรตระกูลสุข

36 40760 นางสาว อินทิรา นานาวรรณการ
37 41710 นางสาว จิดาภา แสพลกรัง
38 41719 นางสาว กนกรดา บุญทศ

39 41771 นางสาว ปรียนัฐ ใหมทอง

40 42618 นางสาว ฉัตรวิมล เฉลยอาสน
41 42619 นางสาว นวินดา อาจวิชัย
42 42620 นางสาว นีรนุช ลาสะมอ

43 42621 นางสาว ศตพร วาทะสุนทรกุล

44 42623 นางสาว สุภัทตา ธรรมประทีป
45 42624 นาย อดิเทพ แยมเมืองไชย

46 42626 นาย อานันท ฟู

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูประทิน พวงแพ 2. ครูพิมชนก วิริยจารี หองประจําชั้น 1204

เลชที่ เลขประจําตัว กลุม

1 39714 นางสาว ศศิตา เชิดชัยภูมิ ฝรั่งเศส

2 40154 นางสาว ชุติมณฑน ไชยฮะ ฝรั่งเศส

3 40197 นางสาว กรพินท บุญถนอม ญี่ปุน

4 40209 นาย ติณณภพ เย็นมี ฝรั่งเศส

5 40240 นางสาว สุธิกานต มงคลศิริพัฒนา ญี่ปุน

6 40266 นาย ธิเบต วงศนอย ญี่ปุน

7 40286 นาย สราวุฒิ ศรีเจริญ ฝรั่งเศส

8 40294 นาย เอกพล บุญชวย ฝรั่งเศส

9 40298 นาย กุลพัชร ธาตุสุวรรณ ญี่ปุน

10 40325 นางสาว ประภัสสร กลากระโทก ญี่ปุน

11 40337 นางสาว วราลี พุมพวง ฝรั่งเศส

12 40340 นางสาว ศิริลดา ธานี ฝรั่งเศส

13 40352 นางสาว ชลัดดา ปนทอง ฝรั่งเศส

14 40367 นางสาว เบญญาภา สนธิเณร ฝรั่งเศส

15 40378 นางสาว ฟาประทาน โตสิงห ญี่ปุน

16 40379 นางสาว ฟาใส ทองโศภิน ฝรั่งเศส

17 40422 นาย รัฐพล กลิ่นพยอม ญี่ปุน

18 40465 นางสาว เบญจวรรณ กรุดเที่ยง ญี่ปุน

19 40469 นางสาว พรรษนันท จุงจาตุรันต ญี่ปุน

20 40471 นาย พัชรพล เรืองปตาภรณ ญี่ปุน

21 40494 นางสาว อุษาพร ชูนิตย ฝรั่งเศส

22 40506 นาย ณัฐกิตติ์ เรือนแกว ฝรั่งเศส

23 40519 นาย พบพลิษฐ ขาวสะอาด ญี่ปุน

24 40588 นางสาว สุธาลินี ปนทองคํา ญี่ปุน

25 40596 นาย กันดิศ ณรงคศักดิ์ ฝรั่งเศส

26 40617 นาย นรินทรนาถ ชวยค้ํา ญี่ปุน

27 40660 นาย นาวิน สรเสน ฝรั่งเศส

28 40671 นาย ภูมิพัฒน วีรธรรมพัฒน ญี่ปุน

29 40682 นางสาว สิริธร เจือไธสง ญี่ปุน

30 40699 นาย ณัฐพัชร บัวศรี ญี่ปุน

31 40702 นาย ธนาตย ลีลาธนาพิพัฒน ญี่ปุน

32 41705 นางสาว ณิชกมล คํานนท ฝรั่งเศส

33 42627 นางสาว กนกพร อุนประเสริฐ ญี่ปุน

34 42628 นางสาว กัญญารัตน มุงรองกลาง ญี่ปุน

35 42629 นางสาว ตรีรัก อุดมพร ญี่ปุน

36 42630 นาย ธาดา แผลงศร ญี่ปุน

37 42631 นางสาว พริมา ศิลา ญี่ปุน

38 42632 นางสาว พิราวรรณ พงศพันธุวิทยา ญี่ปุน

39 42634 นางสาว ชนิดาภา กะไหลเงิน ฝรั่งเศส

40 42636 นางสาว ธนัตดา ทองเทพ ฝรั่งเศส

41 42637 นาย ศรวิษฐ มั่งมีธนพาณิชย ฝรั่งเศส

42 42638 นางสาว ศิรภัสสร อยูปาน ฝรั่งเศส

43 42639 นางสาว สุนิสา พูนสอาด ฝรั่งเศส

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูสุกัญญา จงจิตตสุข หองประจําชั้น 7212

เลชที่ เลขประจําตัว

1 40096 นางสาว กมลชนก เริ่มสอน

2 40128 นาย พงศกร บุญมี

3 40144 นางสาว อินทิรา บุญรักษา

4 40145 นาย เอกพันธ พรหมทรงศร

5 40172 นางสาว พิมพชนก เปอยศรี

6 40174 นางสาว เพ็ญศิณี จิรสกุลออนแจง

7 40180 นางสาว วันวิสา เงองาม

8 40204 นางสาว ชนิกานต ยิ้วภู

9 40207 นางสาว ดวงสมร เหมือนแก

10 40225 นางสาว พิมพชนก เล็กภู

11 40234 นางสาว วิมลรัตน อินทชัย

12 40246 นางสาว กนกพร คุณนาม

13 40260 นางสาว ญาดา เกิดกิติเกริก

14 40299 นางสาว กุลยา นิ่มเนียม

15 40304 นางสาว จุฑามาศ ติธรรม

16 40312 นางสาว ณัฐิดา กิจภักดี

17 40363 นางสาว นภัสสร เชิดเชี่ยว

18 40390 นางสาว สุจิตรา ยาวิเศษ

19 40423 นางสาว รุจิษยา วงศสุวรรณ

20 40501 นางสาว เจนจิรา ยะนิล

21 40543 นางสาว อารดา เพ็ญศิริมงคล

22 40589 นางสาว หทัยรัตน เอี่ยมละออ

23 40625 นางสาว พรธิภา รอดสา

24 40697 นางสาว โชติกา โสมสุพรรณ

25 42633 นางสาว ฟาลินดา แกวพันธพฤกษ

26 42642 นางสาว พิมพิไล เถียรชัยภูมิ

27 43210 นางสาว ธัญญารัตน แกวคําเมือง

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูสุชิน สุขเกษม 2. ครูสุดารัตน ฤทธิ์นุช  3. ครูขนิษฐา  มีสิงห หองประจําชั้น 822

เลชที่ เลขประจําตัว

1 39883 นาย ธรรมนูญ ยันตะ

2 39926 นาย กิตติกวิน คงสิทธิ์

3 40146 นางสาว กัญญาดา นาทอง

4 40163 นาย ธนันชัย ศรีสุวรรณ

5 40187 นาย สิริพงษ เกษมสันต ณ อยุธยา

6 40213 นาย ธเนศ ไทรนอย

7 40242 นาย ภัทรภูมินทร สําเภาแมน

8 40284 นางสาว วิไลวรรณ คําพินิจ
9 40310 นาย ณัฐชนนท ศุภรัตนวรภัทร
10 40319 นาย ธนาคิม วงษแสวง

11 40335 นาย มารุต หงษาพล
12 40345 นาย อิทธิกร ปนนอย
13 40376 นาย พลภัทร สายแวว

14 40407 นาย ทรงพล ชมเกษร

15 40409 นาย ทิวากร ศรีวิชัย

16 40457 นาย ณัฐภัทร มีมาก

17 40472 นางสาว พัชราพร จันทรทอง
18 40477 นาย มาโนช สวางไสว
19 40481 นาย สกุล อาชีวะ
20 40488 นาย อนุศักดิ์ สมคะเน
21 40514 นาย ธเนศพล ชวงโชติกุล
22 40533 นาย สิทธิศักดิ์ พิกุนทอง
23 40536 นาย สุชาติ แกวชาง
24 40549 นาย กฤษดา นาไชย
25 40554 นาย คุณานนต บุญพระลักษณ
26 40566 นาย ทศวรรษ รูบุญ
27 40593 นาย อุดมพงศ อุดมลา
28 40607 นาย ณัฐนนท อรัญญิก
29 40612 นาย ธนนันท เณรจิตร

30 40613 นาย ธนพล บัวทวน

31 40657 นางสาว นัฐชา โชติรัชตธํารง
32 40672 นาย ภูริณัฐ แกวญาติ

33 40690 นางสาว อิศยาพร อุดมพืช

34 40749 นาย วัชรพล พูลผล
35 41839 นางสาว วิรัลสิยา ติดไชย

36 42640 นาย ชาคริต ไวยจรา

37 42644 นาย นรินทร อินทรวิเศษ

38 42645 นาย บดินทร ธิมาชัย
39 42646 นางสาว ปภาวรินท สองสีเมฆ

40 42647 นาย พุฒินันท พูลบุญ
41 42650 นาย อนุชา นิยมศักดิ์

42 42651 นาย อนุวงศ แผนเงิน

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล
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