
รายชื่อนักเรียน  ชั้น ม.4  ปกีารศึกษา  2563     ครูประจ าชั้น นางสาวศศิกานต์  เพ็ชรหนู ชาย 5 คน
หอ้ง 408 SMTP นางสาวหทยัรัตน์  มีแสง หญิง 9 คน

เลขประจ าตัว ที่
31746 1 นาย ญาณันธร ยศขุน
31749 2 นาย ทศันัย บญุชัย
31750 3 นาย นวิน ยศขุน
33436 4 นาย ปกาศิต พลรัตน์
31697 5 นาย อาชิรวัฒน์ เหมจินดา
33449 6 น.ส ชนาภา ปรีชา
33451 7 น.ส ณัฐชนก ทองปลอด
31999 8 น.ส พฤกษ์ศิริ ช่วยแก้ว
32055 9 น.ส พิชญ์นรี บญุมามอญ
33450 10 น.ส รจิตพิชญ์ ขาวสังข์
33448 11 น.ส ศุภิสรา คงจันทร์
32005 12 น.ส สุพรรษา ปานเกล้ียง
32019 13 น.ส สุรัสวดี ขาวคง
31813 14 น.ส อาณัชญา กาญจนสง

โรงเรยีนปากพนัง   

ชื่อ-สกุล



รายชื่อนกัเรียน  ชั้น ม.5  ปกีารศึกษา  2563  ครูประจ าชั้น นายอ านาจ  สุขหอ่ ชาย 0 คน
หอ้ง 501 วิทย์-คณิต(เตรียมแพทย์) นางสาวชริญญา  เพกกิ้ม หญิง 9 คน

เลขประจ าตัว ที่
31481 1 น.ส. คุณากร ไกรพันธ์
31342 2 น.ส. ชุติมา แก้ววิจิตร
31253 3 น.ส. ณัฐมล จิตน าเกียรติ
31487 4 น.ส. นภัสสร บญุรอดชู
31236 5 น.ส. ภัสสร ณรงค์ฤทธ์ิ
32515 6 น.ส. ศิริรัตน์ คงนุ้ย
31359 7 น.ส. อธิตญา ชั่งเชื้อ
31243 8 น.ส. อนัญญา มานะจิตร
31361 9 น.ส. อารยา นาคย้ิม

 โรงเรยีนปากพนัง

ชื่อ-สกุล



รายชื่อนกัเรียน  ชั้น ม.6  ปกีารศึกษา  2563  ครูประจ าชั้น นางสาวปยิะวรรณ  ละม่อม ชาย 11 คน
หอ้ง 601 วิทย์-คณิต นางราตรี  ลือแล้ว หญิง 19 คน

เลขประจ าตัว ที่
30404 1 นาย เฉลิมศักด์ิ คงเกิด
30378 2 นาย ณัฐพงศ์ นวลขาว
30379 3 นาย ณัฐวัฒน์ ศรีจุ้ย
30382 4 นาย ภูริณัฐ ไชยฤทธ์ิ
30383 5 นาย วิศณะ ตุ้นคง
30385 6 นาย ศตวรรษ รอดพิรุณ
30416 7 นาย ศุภชัย เกื้อชู
30609 8 นาย ศุภณัฐ สาระพันธ์
30402 9 นาย อานนท์ ภูหวังดี
30621 10 น.ส. กชกร ศรีคง
30622 11 น.ส. กนกนิกา เวสประศาสตร์
30623 12 น.ส. กมลชนก เพชรใส
30625 13 น.ส. กัญญาภัค สินก าเนิด
30629 14 น.ส. ชนิกานต์ ซ้วนล่ิม
30630 15 น.ส. ชุตินันท์ โบศรี
30634 16 น.ส. ธนพร ยกชม
30700 17 น.ส. ปณุยาพร เพ็งเพชร
30917 18 น.ส. พิชญ์สินี ชินวงศ์
30643 19 น.ส. เพชรลดา จันทรสอน
30702 20 น.ส. ฟารีดา ต้ังฉัตรทอง
30644 21 น.ส. ภัทรสุดา สมสุข
30645 22 น.ส. ภาวินี วิจิตรศักด์ิ
30647 23 น.ส. รัตนาวดี เกิดทรัพย์
30649 24 น.ส. ศศิชา แสงวิเชียร
30651 25 น.ส. สิรดา แก้วปลายคลอง
30652 26 น.ส. สุพรรษา อาทรกิจ
30653 27 น.ส. สุรัสวดี นวลรอด
30654 28 น.ส. เหนือฟ้า สงพุ่ม

ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนปากพนัง



รายชื่อนกัเรียน  ชั้น ม.6  ปกีารศึกษา  2563  ครูประจ าชั้น นางสาวนวรัตน ์ ลีละศุภพงษ์ ชาย 10 คน
หอ้ง 608 SMTP นางแก้วขวัญ  มุสิเกตุ หญิง 9 คน

เลขประจ าตัว ที่
30612 1 นาย เจริญพงศ์ บญุทีสุ่ด

30391 2 นาย ชิษณุพงศ์ ชูสุข

30616 3 นาย ธนกฤต ช่วยจันทร์

30602 4 นาย ธนภัทร แก้วหนองเสม็ด

30605 5 นาย พงศกร อิ่นค า

30606 6 นาย ภาสกร บญุประเสริฐ

30607 7 นาย ภีมภัทร ซ้วนล่ิม

30620 8 นาย วิรัชสัณห์ ไชยานพุงศ์

30608 9 นาย วีรภัทร โกฎิกุล

30610 10 นาย สมชาย ส่งสีอ่อน

30895 11 น.ส. กุลธิดา เพชรคง

30899 12 น.ส. ณัฐณิชา คงไสยะ

30918 13 น.ส. พมิพสิา แก้วมณี

30919 14 น.ส. พยิะดา เส่งเอียด

30920 15 น.ส. วิภาวี ปจัจแก้ว

30907 16 น.ส. สิริภัทร รักช่วย

30922 17 น.ส. โสภิตา รอดขวัญ

30924 18 น.ส. อมลวรรณ แปน้เกิด

30925 19 น.ส. อรจิรา คะรุณ

โรงเรยีนปากพนัง

ชื่อ-สกุล


