
ครูที่ปรึกษา   1. ครูอภิวัฒน จันทรทองคํา 2. ครูจุฑารัตน  เสนางคนิกร หองประจําชั้น 7205

เลขที่ เลขประจําตัว  

1 43288 เด็กหญิง กันตาณัฏฐ สุวรรณปกษ
2 43289 เด็กหญิง คณิศณัฎฐ จันทรแจม
3 43290 เด็กหญิง จรรยพร บุญธง
4 43291 เด็กหญิง จิรัชญา ชะนะภักดิ์
5 43292 เด็กหญิง ชนาภา โททอง
6 43293 เด็กชาย ชัยลดล แกวมี
7 43294 เด็กชาย ณฐกร ฉิมพิมาย
8 43295 เด็กชาย ณัฐภัทร ตวนใจ
9 43296 เด็กหญิง ณัฐวดี บุญทอง
10 43297 เด็กหญิง ณิชารีย คาสุกร
11 43298 เด็กหญิง ทิพนาถ จําเนียร
12 43299 เด็กชาย ธนกฤต โมฬีชาติ
13 43300 เด็กชาย ธัญ สาลีเรือง
14 43301 เด็กหญิง นงนภัส ทัพทวี
15 43302 เด็กชาย ปรวี ขวัญเกิด
16 43303 เด็กหญิง ปรัชญาพร นามใหม
17 43304 เด็กหญิง ปรางวราภรณ จําปาทิว
18 43305 เด็กชาย ปริญญา สุขประเสริฐ
19 43306 เด็กชาย ปณณวิชญ ไชยแกว
20 43307 เด็กชาย ปยพัทร ฟารุงเรือง
21 43308 เด็กชาย ปยังกูร เอียดกลับ
22 43309 เด็กชาย ปุญญพัฒน เรือนเเปน
23 43310 เด็กชาย พัชรพล นวลคล้ํา
24 43311 เด็กหญิง พิชญสินี ไตรทิพธํารงโชค
25 43312 เด็กชาย พิชุตม ลัดลอย
26 43313 เด็กหญิง มนัสนันท โปแดง
27 43314 เด็กชาย รัฐพงศ วงศษา
28 43315 เด็กชาย วรวิทย ประทุมชัย
29 43316 เด็กหญิง วิชญาดา พลเยี่ยม
30 43317 เด็กหญิง วิชญาพร ชุมศรี
31 43318 เด็กหญิง ศุภลักษณ บุญสม
32 43319 เด็กชาย ศุภากร อุบลเพ็ง
33 43320 เด็กหญิง สุชัญญา ไชยนา
34 43321 เด็กชาย หัศนัย มากเพชร
35 43322 เด็กชาย อนนทชัย นนทวสันต
36 43323 เด็กหญิง อริยา เชื้อชาวนา

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา   1. ครูอาทิตยา เฟองสํารวจ 2. ครูวิภาดา  สุขวิพัฒน หองประจําชั้น 7207

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43324 เด็กหญิง กรวรรณ สงวนศิลป
2 43325 เด็กชาย กรวีร นรรัตน
3 43326 เด็กชาย กวินเทพ นนทรี
4 43327 เด็กหญิง กิตติญา ฟกสุขจิตร
5 43328 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เกียรติศักดิ์ขจร
6 43329 เด็กชาย กิตติศักดิ์ นาคราช
7 43330 เด็กหญิง กุลภัสสร จํานงคสาร
8 43331 เด็กชาย ไกรกร แถวทับ
9 43332 เด็กหญิง จันทรเพ็ญ บันดาล
10 43333 เด็กหญิง ฑิฆัมพร เอียดกลับ
11 43334 เด็กชาย ณชพล เมืองเจริญ
12 43335 เด็กชาย ณัฐนันท ทัศนสุวรรณ
13 43336 เด็กหญิง ณัฐวดี แสงสวาง
14 43337 เด็กชาย ทิณพัฒน ทองมูล
15 43338 เด็กหญิง ทิพยอาภา ตางใจ
16 43339 เด็กหญิง นภัสนันท แจงเร็ว
17 43340 เด็กชาย นันทิพัฒน พึ่งรุง
18 43341 เด็กหญิง นิปภาศิตา ศรีนาม
19 43342 เด็กหญิง ประภัสสร สวาง
20 43343 เด็กชาย ปญญพล จินดา
21 43344 เด็กหญิง พัขรวลัย รักสหาย
22 43345 เด็กชาย พายุ แกวพลอย
23 43346 เด็กชาย ภาณุพงศ ผลพิบูลย
24 43347 เด็กหญิง ยุวดี ศรีบัวไทย
25 43348 เด็กหญิง รติรัตน ลาดนอก
26 43349 เด็กหญิง ระพีพรรณ สังขพันธุ
27 43350 เด็กหญิง รัตนาภรณ ศิริวรรณ
28 43351 เด็กชาย วริศ ชวงไชยยะ
29 43352 เด็กหญิง วริศรา เกิดมณี
30 43353 เด็กชาย วศินไชย ทรัพยสินาภรณ
31 43356 เด็กชาย สุชาพงศ พันธุคง
32 43357 เด็กหญิง อรนันท เเซยับ
33 43358 เด็กหญิง อริศา การะเกตุ
34 43359 เด็กหญิง อัมรา วงศเสนา

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา   1. ครูญาณุสิทธิ์  ภูหนองโอง 2. ครูปทมา  อินทรบริสุทธิ์ หองประจําชั้น 2301

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43360 เด็กหญิง กนกพร ระหวางขุนทด
2 43361 เด็กหญิง กมลชนก จันทรศรี
3 43363 เด็กชาย กฤตขจร ทรัพยแสนดี
4 43365 เด็กหญิง จันทรจิรา อุดทา
5 43366 เด็กหญิง จารุวรรณ ไชยนา
6 43367 เด็กหญิง จารุวรรณ สิงหะ
7 43368 เด็กหญิง จิตญาดา อิงคากุล
8 43369 เด็กหญิง ชัชฎาพร จุยออน
9 43370 เด็กหญิง ฑิตยา โพธิ์หลา
10 43371 เด็กชาย ธนกร ลาภสันเทียะ
11 43372 เด็กชาย ธนกฤต บุญศิริ
12 43373 เด็กชาย ธนาธิป เย็นมี
13 43374 เด็กหญิง ธรรพร โจระสา
14 43375 เด็กหญิง นรกมล จุติสุขสันติ์
15 43376 เด็กหญิง ประกายมุก สุขประสงค
16 43377 เด็กชาย ปรีดา ใจหาญ
17 43378 เด็กหญิง ปวีนุช สีหานู
18 43379 เด็กหญิง ปณฑิตา ศรีพุทธา
19 43380 เด็กหญิง ปาริฉัตร แตงอยู
20 43381 เด็กหญิง พรปวีณ สักการะ
21 43382 เด็กชาย พรพัชร ทวมปาน
22 43383 เด็กชาย พระรักษ คลายเขียว
23 43384 เด็กหญิง พลอยชมพู มงคลวงค
24 43385 เด็กหญิง พัณณชิตา สิงห สําราญ
25 43386 เด็กหญิง พิมพพิชชา เอี่ยมสอาด
26 43387 เด็กหญิง เพชรลดา ผดุงพาณิชกิจ
27 43389 เด็กหญิง วรณัน ตันตยานนท
28 43390 เด็กหญิง วรรณิญา นพพิบูลย
29 43391 เด็กหญิง วีระวรรณ นรบุตร
30 43392 เด็กหญิง ศศิธร ศรีแกว
31 43393 เด็กหญิง ศิรินุช แปะเอี่ยม
32 43394 เด็กชาย ศุภกิจ กระแสรญาณ
33 43395 เด็กหญิง ศุภมาส คงประเวช
34 43396 เด็กหญิง ศุภางคกุล บุญไชย
35 43397 เด็กหญิง ศุภาพิชญ นิ่มนนท
36 43398 เด็กหญิง สัตตบุษย สิงหโตทอง
37 43399 เด็กหญิง สายฝน คําสอน
38 43400 เด็กชาย สิทธิกร เงินมาก
39 43401 เด็กหญิง สุมิตรา สรรพวิเศษ
40 43402 นาย สุรสิทธิ์ ภักดิ์นนทชัย
41 43403 เด็กหญิง อนันตญา มุขศรี
42 43404 เด็กชาย อนุวัฒน ถึงนาค
43 44607 เด็กชาย ธนรัตน เพชรอวม

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูประภัสสร  รักษาภักดี 2. ครูสมพร  พรมรักษา หองประจําชั้น 2302

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43405 เด็กหญิง กชกร บุญชู
2 43406 เด็กหญิง กรรณิกา ภมรวิจิตร
3 43407 เด็กชาย กฤตเมธ นิลทอง
4 43408 เด็กหญิง กัญญารัตน เย็นปรีชา
5 43409 เด็กชาย กิตติศัพท สมพรหม
6 43410 เด็กหญิง ขจีวรรรณ โดดเสมอ
7 43411 เด็กชาย คนานัน สีใส
8 43412 เด็กชาย จักรพรรดิ์ พวงมา
9 43413 เด็กหญิง จิราพัชร มดแสง
10 43414 เด็กหญิง ฐิตาพร ดวงทอง
11 43415 เด็กชาย ณัฐชานนท กรุดแกว
12 43416 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เปรมพลับ
13 43417 เด็กหญิง ทิวาพร กบรัตน
14 43418 เด็กชาย ธนภัทร งามสมนิล
15 43419 เด็กชาย ธรรมรักษ เเกวประชุม
16 43420 เด็กชาย ธันวา เกตุกราย
17 43421 เด็กชาย นราธิป ทองสาย
18 43422 เด็กหญิง นันทนภัส ตีเฟอย
19 43423 เด็กหญิง ปรานปรียา บางภูมิ
20 43424 เด็กหญิง ปณฑิตา ยศมงคล
21 43425 เด็กหญิง ปยรัตน หาววิสัย
22 43427 เด็กหญิง พรไพลิน อุนาสิทธิ์
23 43428 เด็กหญิง พรสิริ พะเนตรัมย
24 43429 เด็กหญิง พลอยแพรวา ใสแสง
25 43430 เด็กหญิง พินทุสร จิระสุข
26 43431 เด็กหญิง พิมพชนก แสนใจลังกา
27 43432 เด็กชาย พิษณุ โพธอิน
28 43433 เด็กหญิง พีรญา เงอสังข
29 43434 เด็กชาย ภากร สุลิขิตกมล
30 43435 เด็กหญิง ภาพิมล พรรณโภชน
31 43437 เด็กหญิง วิภาดา โหเรื่องรมณ
32 43438 เด็กหญิง ศศิธร วรเลิศ
33 43439 เด็กหญิง ศิรินภา จันทรเถื่อน
34 43440 เด็กชาย ศุภกานต การะวิง
35 43441 เด็กหญิง สริญญา กรอบทอง
36 43442 เด็กหญิง สุนิษา เลยบุญ
37 43443 เด็กหญิง สุพรรษา แมนดวง
38 43444 เด็กหญิง สุวิภา พรมสุข
39 43445 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ พลอยศรี
40 43446 เด็กหญิง หทัยภัทร สะสาน
41 43447 เด็กชาย อนุวัฒน สุขปานเจริญ
42 43448 เด็กชาย อภิวิชญ สีใส
43 43449 เด็กหญิง อังสนา รัตนวงศเวที
44 44606 เด็กหญิง นปภัช บัวพึ่ง
45 44630 เด็กชาย พีรพัธน เทพปาน

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูศิริรัตน  ปองปด 2. ครูนิภาวรรณ ผุสดี หองประจําชั้น 2303

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43451 เด็กหญิง กนกรัตน พลนิกาย
2 43452 เด็กหญิง กัญญาภัค หนุนพลกรัง
3 43453 เด็กชาย กิตติทัต เพ็ชรพิพัฒน
4 43454 เด็กหญิง จิรภิญญา ระหงษ
5 43455 เด็กหญิง จุฑามาศ แยมกง
6 43456 เด็กชาย ชัยกฤต คงสมจิตต
7 43457 เด็กหญิง ฐัสณี รักเย็น
8 43458 นาย ณรงคชัย สุดรัก
9 43459 เด็กชาย ณัฏฐวี หลาล้ํา
10 43460 เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทรสุวรรณ
11 43461 เด็กหญิง ณัฐรุจา แชมชื่น
12 43462 เด็กหญิง ณิรชา โตจิต
13 43463 เด็กชาย ไทฟา จันทรทรง
14 43464 เด็กหญิง ธนัญชนก สุขโขใจ
15 43465 เด็กหญิง ธัญพิมล ตนกลาง
16 43466 เด็กชาย ธารากร โพธิ์ศรี
17 43467 เด็กชาย ธีระวุฒิ สาริวัตร
18 43468 เด็กหญิง นถพร ลาภอรุณชัย
19 43469 เด็กหญิง นันทิชา นัทธีทอง
20 43470 เด็กหญิง บวรรัตน โพธิ์เตี้ย
21 43471 เด็กชาย ปฏิภาณ ไผมณี
22 43472 เด็กหญิง ปนัสญา หัตถีนาโค
23 43473 เด็กหญิง ปวีณธิดา แสงขาว
24 43474 เด็กหญิง ปาลิตา ธงกิ่ง
25 43475 เด็กหญิง ปยะฉัตร จํานงคศรี
26 43476 เด็กชาย พชรพล พวงพี
27 43477 เด็กหญิง พรธิตา มั่นคง
28 43478 เด็กหญิง พรรณพัชร โคตุเคน
29 43479 เด็กหญิง พัชณี ดวงโพธิ์ทอง
30 43480 เด็กหญิง พิชญาภรณ บัวลอย
31 43481 เด็กหญิง พิมพชนก เกษางาม
32 43482 เด็กชาย พิรพัฒน ทิพยสกุลชัย
33 43483 เด็กหญิง แพรทอง เปรมะรัตน
34 43484 เด็กชาย ภาคิน เปยมศิริ
35 43485 เด็กชาย ภูผา เนียมนอย
36 43486 เด็กหญิง ภูริตา ศิริรุงโรจนกุล
37 43487 เด็กชาย ราเชนท สุขทอง
38 43488 เด็กหญิง วรรณธนี จันทรตาย
39 43489 เด็กหญิง ศศิธร ภูศรี
40 43490 เด็กหญิง สมิตานัน จันทรทรงกลด
41 43491 เด็กชาย สรวิชญ ชอบนา
42 43492 เด็กหญิง สุพรรณษา บุญอธึก
43 43493 เด็กหญิง อนิชา แสงเทียน
44 43494 เด็กหญิง อมรรัตน ทองหลอ
45 44601 เด็กหญิง ณัฐนรี นันทกิจบดี

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูรังสิมา  ไทยวัฒน 2. ครูปยะนันท  จันทาบัว หองประจําชั้น 2304

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43436 เด็กชาย ภูวิชช ทิพยประไพ
2 43495 เด็กหญิง กรพิน หาญกุดตุม
3 43496 เด็กหญิง กาญจนา เปาแยม
4 43497 เด็กหญิง กิตติยา ผัดวัง
5 43498 เด็กหญิง จันทรรุง ศิริวรรณ
6 43499 เด็กหญิง ชญาภา พยอมหอม
7 43500 เด็กชาย ชาญวิทย ดําเอี่ยม
8 43501 เด็กชาย ชานนท ปราบมนตรี
9 43502 เด็กชาย ณัฐธาวิน ดาราโรจน
10 43503 เด็กหญิง ณิชนันทน พันธะมัง
11 43505 นางสาว ทัศนาวดี ศรีวิริยะกูล
12 43506 เด็กชาย ธนทัต ศรีทันเดช
13 43507 เด็กชาย ธนบดี ศรไชย
14 43508 เด็กชาย ธราดล กันหา
15 43509 เด็กหญิง นภัสวรรณ อินสูนย
16 43511 เด็กชาย ปฏิภาณ เนตรวงษ
17 43512 เด็กหญิง ปรียา รุงนิ่ม
18 43513 เด็กหญิง ไปรยา รักไธสง
19 43514 เด็กหญิง พัชรพร เมืองโคตร
20 43515 เด็กหญิง พิมพิกา รัตนรักษ
21 43516 เด็กชาย ภานุพงค แยมสุข
22 43517 เด็กหญิง มัณฑิตา เพ็งเรือง
23 43518 เด็กหญิง รัตนาวดี เลี้ยงสอน
24 43519 เด็กหญิง ลักขณา รูบุญ
25 43520 เด็กหญิง วนิดา วรินทร
26 43521 เด็กหญิง วรรณวิษา สุภาวงศ
27 43522 เด็กหญิง วรัทญา เต็มมูล
28 43523 เด็กหญิง วาสิตา พุทธิวรกฤต
29 43524 เด็กหญิง ศรินธารา ขุนทอง
30 43525 เด็กหญิง ศรุตา ฉิมสูงเนิน
31 43526 เด็กหญิง ศิรินันท ทัศงามนาค
32 43527 เด็กหญิง ศิริลักษณ เขียวออน
33 43529 เด็กหญิง สิริภัทร ธงทอง
34 43530 เด็กชาย สิริราช ปนแววงาม
35 43531 เด็กหญิง สุพรรณี วงษศาจุย
36 43532 เด็กหญิง สุพินญา แผขจร
37 43533 เด็กชาย สุวณัฐ พรอมแกว
38 43534 เด็กชาย สุวรรณภูมิ ปญญาโรจน
39 43535 เด็กหญิง อดิศรสุดา ศรีภิรมย
40 43536 เด็กหญิง อดุลยา เกิดผล
41 43537 เด็กหญิง อภิราวดี ทองมา
42 43538 เด็กชาย อัสนี ฟกสังข
43 43539 เด็กหญิง อารียา นวมทะนัง

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูธัญประภา  ดาวังปา 2. ครูสายชล  ชังอินทร หองประจําชั้น 2305

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43540 เด็กชาย กนกพล รักษาทรัพย
2 43541 เด็กหญิง กฤติกา แกวปน
3 43542 เด็กชาย กฤษดา กองแกว
4 43543 เด็กชาย กิตติ กิ่งนอย
5 43544 เด็กชาย เกียรติกอง วันทอง
6 43545 เด็กชาย ขรรคฤทธิ์ โคระดา
7 43546 เด็กชาย คชเทพ สมแสน
8 43547 เด็กหญิง จิดาภา ทรวดทรง
9 43548 เด็กหญิง จิดาภา ขอแรงกลาง
10 43549 เด็กชาย จิรพัฒน คําเหลือ
11 43550 เด็กชาย ชรัตน นิลพฤกษ
12 43551 เด็กชาย ณัฏฐวี จันทยา
13 43552 เด็กหญิง ณิชาลภัส ทองสวาง
14 43553 เด็กหญิง ธนพร มุขเงิน
15 43554 เด็กชาย ธนพล พินธุวงษ
16 43555 นาย ธีรภัทร ภูอาว
17 43556 เด็กชาย นพดล เปดชั้น
18 43557 เด็กชาย นันทวัฒน เอี่ยมสมบุญ
19 43558 เด็กชาย นิติธร ศรียา
20 43559 เด็กหญิง เบญจมาพร รุจิธรรม
21 43560 เด็กหญิง ปลายนที ทะแดง
22 43561 เด็กหญิง ปลายรพี ทะแดง
23 43562 เด็กชาย ปยะวัชร ผูสนธิ์สาย
24 43563 เด็กชาย ปุณณัตถ ประวิทยสกุล
25 43564 เด็กหญิง พิญาดา วงศแสน
26 43565 เด็กชาย พีรพัฒน สุขเจริญ
27 43566 เด็กชาย ภาสกร ศรีลาศักดิ์
28 43567 เด็กหญิง ภูริชญา วรรณรัตต
29 43568 เด็กชาย รัฐภูมิ บัวอุไร
30 43569 เด็กหญิง รัตนาวลี สายปญญา
31 43570 เด็กชาย วรวิชญ พาลี
32 43571 เด็กหญิง วรารัตน กั้วพิทักษ
33 43572 เด็กชาย วัชระ กลั่นคุม
34 43573 เด็กชาย วัฒนสิทธิ์ บัวเปลงศรี
35 43574 เด็กชาย วัฒนา ภิรมยธรรมศิริ
36 43575 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ หลักแบน
37 43576 เด็กหญิง สิริภาพร จันทรจอม
38 43577 เด็กชาย สุณัฐสิทธฺ กล่ําเดช
39 43578 เด็กหญิง สุทธิกานต โยธิคา
40 43579 เด็กชาย สุริยะ ศิริ
41 43580 เด็กหญิง อมรนวรัตน มณีรัตน
42 43581 เด็กหญิง อรพิน ชูฤกษ
43 43582 เด็กหญิง อาจารียญา ปวีณพงษพัฒน
44 43583 เด็กชาย อิงธาร นาชัยสิทธิ์
45 43584 เด็กชาย ไอยศรวง กองใหญวิมุติสกุล

กลุม B

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A



ครูที่ปรึกษา   1. ครูวรรณา  เจริญสุข 2. ครูลักษณา  ดลเสถียร หองประจําชั้น 1312

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43585 เด็กหญิง กนกพร ทองพุ
2 43586 เด็กหญิง กวิสรา จงจิต
3 43587 เด็กหญิง กานตธิดา เทาเลา
4 43588 เด็กหญิง คณา ยินดีรมย
5 43589 เด็กหญิง จันทกานติ์ กุมรัมย
6 43590 เด็กหญิง จันทรทิพย พาหุพันธุโต
7 43591 เด็กชาย ชัยวุฒิ ทองกลั่น
8 43592 เด็กหญิง ณพัชชา คุณตระการ
9 43593 เด็กชาย ณภัทร มหิมา
10 43594 เด็กหญิง ณัฐธิดา เจยุรัตน
11 43595 เด็กหญิง ณัฐธิดา พวงคต
12 43596 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เภรีทัศน
13 43597 เด็กหญิง ทิฆัมพร จันธิดา
14 43598 เด็กหญิง ธนพร ธาตุดี
15 43599 เด็กชาย ธนพล ฉิมสอาด
16 43600 เด็กชาย ธนภัทร ศรีสุข
17 43601 เด็กชาย ธนภูมิชัย โบราณมูล
18 43603 เด็กหญิง ธิษณามดี สาระ
19 43604 เด็กชาย ธีรภัทร เทียนแทง
20 43605 เด็กหญิง นภัสสร มะณี
21 43606 เด็กหญิง ณฤดี ศรีภัทรประภา
22 43607 เด็กหญิง นิศารัตน อ่ําเมือง
23 43608 เด็กหญิง บัณฑิตา ปญญาพร
24 43609 เด็กชาย ประวิทย แซพาน
25 43610 เด็กชาย ปณณรุจน เรืองปฐมศักดิ์
26 43611 เด็กหญิง ปยะธิดา หมอกออน
27 43612 เด็กชาย พรหมประทาน แกววิเศษ
28 43613 เด็กหญิง พิชญา เกตุสุข
29 43614 เด็กชาย พิพัฒพงษ ทัพภูตา
30 43615 เด็กหญิง พิมลวรรณ ยินดีพจน
31 43616 เด็กชาย เพชรพรอม อรุณรัตน
32 43617 เด็กหญิง แพรวา ปอมแกว
33 43618 เด็กชาย ภัคพล พรหมรินทร
34 43619 เด็กหญิง ภัทรวดี เหมือนศรีเพ็ง
35 43620 เด็กหญิง วรัญญาณัชช ยางจันทร
36 43621 เด็กชาย ศุภวิชญ พุมฉัตร
37 43622 เด็กหญิง สายน้ํา สุดแกว
38 43623 เด็กชาย สิทธิชัย มวงเพราะ
39 43624 เด็กชาย สุทธิพงศ สุโพธิ์
40 43625 เด็กหญิง อธิติยา คําสอ
41 43626 เด็กหญิง อภิชญา คุณประสิทธิ์
42 43627 เด็กหญิง อมรกานต หุนทอง
43 43628 เด็กหญิง อริสษา ถือความตรง
44 43629 เด็กหญิง อัมพิกา จันทะเสน
45 44612 เด็กหญิง ปลายฟา เศษคํา

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูจันทรจรัส  ศิริวาลย 2. ครูเกศณี ทาหิน หองประจําชั้น 1311

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43630 เด็กหญิง กัญญารัตน เอี่ยมเพ็ชร
2 43631 เด็กหญิง กานตธิดา อัครณีวงศ
3 43633 เด็กชาย กิตติพศ บุญปรุง
4 43634 เด็กหญิง กิติวรรณ หัตถีนาโค
5 43635 เด็กหญิง จิดาภา สายบริสุทธิ์
6 43636 เด็กหญิง จิตตินี ดวงสา
7 43637 เด็กหญิง จิราพัชร วิมลพร
8 43638 เด็กหญิง เจนธีรา ปาลบุตร
9 43639 เด็กหญิง ชนิกานค สวยพริ้ง
10 43640 เด็กชาย ชินภัทร วงศานุสิทธ
11 43641 เด็กหญิง ณภัทร กิจพัฒนา
12 43642 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ศรีโพธิ์เผือก
13 43643 เด็กหญิง ดลญา พลอยสัมฤทธิ์
14 43644 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา นิ่มนอย
15 43645 เด็กหญิง ทวีติยา ยี่เขง
16 43646 เด็กชาย ธนกฤต ศิริรุงคณานันต
17 43647 เด็กชาย ธนกฤต ชุมมนัส
18 43648 เด็กหญิง ธิดารัตน แสงกลา
19 43649 เด็กหญิง นรภัทรพิมน จันทะเล
20 43650 เด็กหญิง นริศรา สวางโคกกรวด
21 43651 เด็กหญิง ปภา กิจจานุชีวาวัฒ
22 43652 เด็กชาย พงศกร ทองแทน
23 43653 เด็กหญิง พนิดา โทหา
24 43654 เด็กชาย พศธิษณ ดรยศ
25 43655 เด็กหญิง พิชชานันท ภูเลี่ยม
26 43656 เด็กหญิง พิชามญชุ วสุธีรพันธ
27 43657 เด็กชาย พิพัฒนพล เทศทอง
28 43658 เด็กหญิง พิมมาดา สุขทอง
29 43659 เด็กหญิง พิริสา พยอมหอม
30 43660 เด็กหญิง พิลาวัลย แฉงพวง
31 43661 เด็กหญิง ภควดี วิเชียร
32 43662 เด็กหญิง มณีรัตน ดวงแข
33 43663 เด็กหญิง ระวีวรรณ นนสุวรรณ
34 43665 เด็กหญิง วรวรรณ เพ็งแจม
35 43666 เด็กหญิง ศรัญญา นาคมี
36 43667 เด็กหญิง ศศิกร ครังยา
37 43668 เด็กหญิง ศิริษา เพชรบุตร
38 43669 เด็กหญิง ศุภิสรา ชวยแกว
39 43670 เด็กหญิง สโรชา ราชอุดม
40 43671 เด็กหญิง สิริยากร ลามอ
41 43672 เด็กชาย สุทธิพงศ กันงา
42 43673 เด็กหญิง อาทิตยา วีระกุล
43 43674 เด็กหญิง อินทิรา ธัญวัฒกี
44 44602 นาย ธัชชัย รอดทอง

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูนิกขนิฌา  ศรีบุตรตา หองประจําชั้น 1310

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43675 เด็กหญิง กรชนก สวางแผว
2 43676 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คุมครอง
3 43677 เด็กหญิง กัญญารัตน รอบคอบ
4 43678 เด็กชาย กิติภัค โชติกุลพาณิช
5 43679 เด็กหญิง ขวัญขาว รัศมิทัต
6 43680 เด็กหญิง จิราทิพย รุณจัตตุ
7 43681 เด็กหญิง จุมมาลี จิตตเอื้อ
8 43682 เด็กชาย ชานน คําเเสนโคมร
9 43683 เด็กชาย ณัฐภัทร ลาภเจริญ
10 43684 เด็กชาย ไตเกอร วิน
11 43685 เด็กชาย ธนพล วงษวาสน
12 43686 เด็กหญิง ธนิตา ฟลุกเกอร
13 43687 เด็กหญิง ธนิศรา สินธุโร
14 43688 เด็กหญิง ธมลวรรณ เสนน้ําเที่ยง
15 43689 เด็กชาย ธรรมปพณ สวัสดี
16 43690 เด็กหญิง ธีรจุฑา รัตนพงศ
17 43691 เด็กชาย นวพล ฮวดหลี
18 43692 เด็กหญิง ปใหม นุมนวน
19 43693 เด็กชาย พิชญางกูร อุนพงษ
20 43694 เด็กชาย ภัทรดนัย จวนรุง
21 43695 เด็กหญิง ภัทรธิดา อิ่มอวน
22 43696 เด็กหญิง เมธาพร ฤทธิ์รื่น
23 43697 เด็กชาย รันเวยพัฒน อุนมั่น
24 43698 นางสาว ลักษณารีย สังยารอ
25 43699 เด็กหญิง วนิตา ประนมศรี
26 43702 เด็กหญิง วรินทรวรกานต สุขใจ
27 43703 เด็กหญิง วิรัลพัชร ทองเทาเกษ
28 43704 เด็กชาย วีระชน กรุดไทย
29 43705 เด็กหญิง ศศิลักษณ สุบรรณ
30 43706 เด็กชาย ศักดิเดช บุญสง
31 43707 เด็กหญิง ศิริวรรณ คุณโบราณ
32 43708 เด็กชาย สิทธิมาย สระโจมทอง
33 43709 เด็กชาย สิริราช กันพวง
34 43710 เด็กหญิง สุนันฑา สินนอก
35 43711 เด็กหญิง สุพรรษา แซเตีย
36 43712 เด็กหญิง สุภาพร เปยชาติ
37 43713 เด็กชาย สุรเชษฐ โรจนรังษี
38 43714 เด็กชาย อนวัช ขาวรุงเรือง
39 43715 เด็กหญิง อนุสรา กองคํา
40 43716 เด็กหญิง อรอุมา บุญเกตุ
41 43717 เด็กหญิง อริสรา สุขเเสง
42 43718 เด็กหญิง อิษฎาอร เอี่ยมสอาด
43 43719 นางสาว ไอศิกา อินสุข

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูชนันญา  อุนใจ 2. ครูวชิระ  ประสานพันธ หองประจําชั้น 1309

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43720 เด็กหญิง กมลวลัย สังขกลม
2 43721 เด็กหญิง กิตติกา มาประชา
3 43722 เด็กชาย กิตษนัยณ ชัยศร
4 43723 เด็กหญิง เกตุสุดา รับเหลี่ยม
5 43724 เด็กชาย จารุวัฒน โพลงกล่ํา
6 43725 เด็กหญิง จิรนันท ไชยนา
7 43726 เด็กหญิง ฉัตรทริกา มวงเนย
8 43727 เด็กหญิง ญาดา กณวรรธน
9 43728 เด็กชาย ฐิตินันท จูนารถ
10 43729 เด็กหญิง ฑิฆัมพร หลักอินทร
11 43730 เด็กหญิง ณัชชา ศรีพรหม
12 43731 เด็กหญิง ณิชารีย สนธยานนท
13 43732 เด็กหญิง ตมิศา สิงหัน
14 43733 เด็กชาย ธนพัฒน บุญครอบ
15 43734 เด็กชาย ธนภัทร แสงเขียว
16 43735 เด็กชาย ธนวัฒน แจงเรือง
17 43736 เด็กหญิง ธัญทิพย ตนกลาง
18 43737 เด็กหญิง ธันยพร หงษสุวรรณ
19 43738 เด็กชาย ปริภัทร เคนสน
20 43739 เด็กหญิง ปาลิตา โคตรวงศ
21 43740 เด็กชาย ปุณญกันย เฟองทรัพย
22 43741 เด็กหญิง พนิดา แกวชาง
23 43742 เด็กหญิง พรทิพย คําพิทักษ
24 43743 เด็กหญิง ภัทรลภา ปูเชียงแดง
25 43744 เด็กหญิง ภาวิตา พรรณโภชน
26 43745 เด็กชาย ภูฤทธิ์ รมผักแวน
27 43746 เด็กหญิง มนตฑรัตน ลี้กุลวัฒนา
28 43747 เด็กหญิง ยลรดี มั่นใจ
29 43748 เด็กหญิง ยุวดี เนียมลิ้ม
30 43749 เด็กหญิง รมัณยา จันทรชนะ
31 43750 เด็กหญิง รินรดา สายโสภา
32 43751 เด็กชาย วรากร บุญประคม
33 43752 เด็กหญิง วรางครัตน ทรัพยอุดม
34 43753 เด็กหญิง วรินธร เอกมวง
35 43754 เด็กชาย วิรากร มาเทศ
36 43755 เด็กหญิง ศตพร แสงรักษ
37 43756 เด็กหญิง ศศิกานต นาหวยทอง
38 43757 เด็กหญิง ศศิกานต สุขเกษม
39 43758 เด็กหญิง ศุภลักษณ รมผักแวน
40 43759 เด็กหญิง สุภัทสร เผือกนาง
41 43760 เด็กชาย สุวรรณภูมิ เวชกรรม
42 43761 เด็กชาย หัสดิน ขันธีฤกษ
43 43762 เด็กชาย อานัส กรุดสายสอาด
44 43763 เด็กชาย อิสริยะ มณีโชติ
45 43764 เด็กชาย อุดมทรัพย ยินดี

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/11  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูกานดา  ฉัตรแกวไพศาล 2. ครูพัชรี เรือนเพ็ชร หองประจําชั้น 1308

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43765 เด็กหญิง กมลชนก พิมพิสรณ
2 43766 เด็กชาย กฤษกร ปนเชื้อ
3 43767 เด็กชาย กิตติธัช บุดดา
4 43768 เด็กหญิง ขวัญชนก ธาราฉัตร
5 43769 เด็กชาย เขมทัสต ศรีสวัสดิ์
6 43770 เด็กหญิง จอมขวัญ อุไกรหงษา
7 43771 เด็กหญิง จิรนาถ ทรงเจริญ
8 43772 เด็กชาย จีระศักดิ์ นาคหรั่ง
9 43773 เด็กหญิง ชนิตา คลังผา
10 43774 เด็กชาย ชัยนนท ชูคุมมะมวง
11 43775 เด็กหญิง ชุติการณ เจริญศิริ
12 43776 เด็กชาย ณัฐพณ อมรวงศ
13 43777 นางสาว ณัฐมน ออมสิน
14 43778 เด็กหญิง ณัฐวิภา ยศกลา
15 43779 เด็กหญิง ดารา จันเพิ่ม
16 43780 เด็กชาย ธนเดช ขาวสะอาด
17 43781 เด็กชาย ธนาดุล พึ่งจะงาม
18 43782 เด็กหญิง ธันยชนก ศรีนคร
19 43783 เด็กชาย ธันวา ผลอินหอม
20 43784 เด็กชาย ธีรภัทร กรพรม
21 43785 เด็กชาย นวพล อึ่งขาว
22 43786 เด็กหญิง นัทวรรณ หวานนอก
23 43787 เด็กชาย นันทวุฒิ เหนือบุดดา
24 43788 เด็กหญิง ปภาดา เปาพันธดี
25 43789 เด็กหญิง ปรพินท บุญถนอม
26 43790 เด็กชาย พงศธร บุญมา
27 43791 เด็กชาย พงศภัค แสนแทน
28 43792 เด็กชาย พงษกร หวานสนิท
29 43793 เด็กหญิง ภัทธิชา รมโพธิ์ทอง
30 43794 นาย ภาวัต เหมชะญาติ
31 43796 เด็กหญิง มณฑาทิพย ขาวผอง
32 43797 เด็กหญิง มัฌฑนา ชํานาญ
33 43798 เด็กหญิง มาริสา แซตัน
34 43799 เด็กหญิง มินทมันตา กืจธนากรวิวัฒน
35 43800 เด็กหญิง วรกานต หงษสกุล
36 43801 เด็กชาย ศุภชัย สุตพันธ
37 43802 เด็กหญิง สุภาวดี เงองาม
38 43803 เด็กชาย สุรเดช ชอชู
39 43804 เด็กหญิง หิรัญญา เดชผดุง
40 43805 เด็กหญิง อภิญญา บูชา
41 43806 เด็กหญิง อรปรีญา ปญญาพรดํารง
42 43807 เด็กชาย อรรถสิทธิ์ เงาศรี
43 44633 เด็กหญิง จารุวรรณ สายสีแกว

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/12  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูทิพยสุดา กิจโอสถ 2. ครูเสรี อุสาหดี หองประจําชั้น 1307

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43808 เด็กหญิง กฎชกร กุลสุวรรณ
2 43809 เด็กชาย กัณฑอเนก จรัสทอง
3 43810 เด็กชาย ชเนศวร กิจเจา
4 43811 เด็กชาย ชวิศ เดชตานนท
5 43812 เด็กชาย ชาญชัย สุมาลี
6 43813 เด็กชาย ญาณวรุตม บัวศิริ
7 43815 เด็กชาย ณัฐพงศ จันทรประสิทธิ์
8 43816 เด็กหญิง ณัฐริกา ทองอุน
9 43818 เด็กชาย ตะวัน ปานดํา
10 43819 เด็กชาย เตชิต ชลสินธ
11 43820 เด็กชาย ธนพัฒน ศรีทอง
12 43821 เด็กชาย ธนากร วชิรพร
13 43822 เด็กชาย ธนาธิป สงวนโสม
14 43823 เด็กชาย ธัญพิสิฐ นวมแกว
15 43824 เด็กชาย นรวรรธน ทองอินทร
16 43825 เด็กชาย นฤชา ลมัยกุล
17 43826 เด็กชาย ปฎิวัติ จรรยา
18 43827 เด็กชาย ปพนธีร แกวออน
19 43828 เด็กชาย พัชรพล จันทรศิริ
20 43829 เด็กหญิง แพรวพรรณ อยูยืน
21 43831 เด็กหญิง เฟองลาภ ยังเจิมจันทร
22 43832 เด็กชาย รัชชานนท เดชกูล
23 43833 เด็กชาย รัฐนันท นามโคตร
24 43834 เด็กชาย ลัทธพล ลิบู
25 43835 เด็กชาย วรเมธ เเทนทอง
26 43836 นาย วรวิทย สุขกล่ํา
27 43837 เด็กหญิง วรัญญา บุตรน้ําเพชร
28 43838 เด็กชาย วราวุธ ศรีอระพิมพ
29 43839 เด็กชาย วัชรกร คําอินล
30 43840 เด็กหญิง วิชุดา พวงจิตร
31 43841 นาย วีรปรัชญ อดุลรัตนไพร
32 43842 เด็กหญิง ศศินิภา ปญญาพรดํารง
33 43843 เด็กชาย ศิรวัฒน ศรีประภัตร
34 43844 เด็กชาย ศิริกร นิลศิริ
35 43845 เด็กชาย สงกรานต ขันติวงษ
36 43846 เด็กชาย สุชานนท ยาลา
37 43847 เด็กชาย อัมรินทร ลําทอง
38 43848 เด็กชาย อานันท หาลาศรี
39 43849 เด็กหญิง เอมอร วงคกะโซ
40 43850 เด็กชาย ฮาดิฟฟ ทรงกลิ่นหอม
41 43910 เด็กชาย วิเศษ มีเย็น

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/13  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูศิวกร  พรประภาเกษตร 2. ครูญาณิน  สารพงษ หองประจําชั้น 1306

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43851 เด็กชาย กษิดิส คัชชาพงษ
2 43852 เด็กหญิง กัญญาพัชร พัตรวิหาร
3 43853 เด็กหญิง กัญยาณี เมืองสงา
4 43854 เด็กชาย จารุภัทร ถาวร
5 43855 เด็กชาย จิรกิตติ์ คนดี
6 43856 เด็กหญิง จิราพร บุญยะชา
7 43857 นาย เจษฎา หอมละออ
8 43858 เด็กชาย เจษฎาภรณ พูนไชย
9 43859 เด็กชาย ชนะชัย สุดสม
10 43860 เด็กชาย ชัชวาล ไชยสร
11 43861 เด็กชาย ชัยรัตน อินทะรังษี
12 43862 เด็กหญิง ชุดาภา หมอกออน
13 43863 เด็กชาย โชคชัย ปานแดง
14 43864 เด็กหญิง ฐิตารีย ตีระจินดา
15 43865 เด็กชาย ฐิติวัฒน งามบุตรี
16 43866 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อาชีวะ
17 43868 เด็กหญิง ทิพวัลย ยอดยิ่ง
18 43869 เด็กชาย ธนกร โอรักษ
19 43870 เด็กชาย ธนพัฒน ศรีมุกดา
20 43871 เด็กชาย ธนานพ ทับมุกข
21 43872 เด็กชาย ธีรธนิก ปยนุสรณ
22 43873 เด็กหญิง นนฤดี ประเสริฐไทย
23 43874 เด็กชาย นพณัฐ กลิ่นหอม
24 43875 เด็กหญิง นฤมล สัมมาชีพ
25 43876 เด็กชาย นวมินทร สิงหชัย
26 43877 เด็กชาย นัฐพร บุญเชิญ
27 43878 เด็กหญิง นันทนภัส บุญเสริมทรัพย
28 43879 เด็กชาย นิติเทพ เส็งนอย
29 43880 เด็กชาย ปภังกร มีมะแม
30 43881 เด็กชาย พัชรวุฒิ พงษพณิชยพันธุ
31 43882 เด็กชาย พีรวิทย สิงหชัย
32 43884 เด็กชาย ยุทธนา พิมพสอน
33 43885 เด็กชาย วิศรุต อาจบํารุง
34 43886 นาย ศรัณย โพธิเจริญ
35 43887 เด็กชาย สันติ ไตรยะสุทธิ์
36 43888 เด็กหญิง สุทธิดา ปญญาพร
37 43889 นาย สุทิวัส เเสงทอง
38 43890 เด็กหญิง สุพรรณี สุทธิธรรมโกวิท
39 43891 เด็กชาย อนุศักดิ์ เพ็ญอินทรศรี
40 43892 เด็กหญิง อภิษฐา แกวขาว
41 43893 เด็กชาย อลงกรณ ทรงศิริรักษ
42 43894 เด็กชาย อันดามัน ปนนาค
43 44603 เด็กชาย นีมา อับดุลลาฮิ

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/14  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล

กลุม A

กลุม B
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