
ครูที่ปรึกษา  1. ครูเถาวัลย  โกเม 2. ครูดิษฐิเดช  แจงคต หองประจําชั้น 7209

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43130 เด็กหญิง กฎชกร โปะมา

2 43131 นาย กฤษกร กูบฉิม

3 43132 เด็กชาย กฤษกร ศรีแกว

4 43133 นาย กองเกียรติ เจดีพราหมณ

5 43134 นางสาว กิรกัลยาณ วันทอง

6 43135 นางสาว เกตนสิรี บุญศิริ

7 43136 เด็กหญิง ขวัญขาว สุมศรี

8 43137 นางสาว จิรภัทร แหวนพิรอด

9 43138 เด็กหญิง ฐิดาพร วิทมาสิงห

10 43139 เด็กหญิง ฐิตาภา สกุณา

11 43140 นาย ณัฐพัชร โลหนารายณ

12 43141 นางสาว ณัฐสุดา นาควิเชียร

13 43142 นาย ธนิก อยูเจริญ

14 43143 นาย ธรรมทัศน รูแพร

15 43144 นางสาว นนธิญา บุญศรี

16 43145 นางสาว นภัสสร วงศสุวรรณ

17 43146 นางสาว นุชรีย จันทรขอนแกน

18 43147 นาย ปวเรศ แกวดวงใหญ

19 43148 เด็กหญิง ปญญาพร เหลาเขตกิจ

20 43149 เด็กชาย ปาติยะ จินดาธนาคม

21 43150 นางสาว ปยรัตน มนตรี

22 43151 เด็กชาย พชร สุมาลานุรักษ

23 43152 นาย พศวีร อิ่มเกิด

24 43153 เด็กหญิง พิชชาพร มุขโต

25 43154 นาย พิเชษฐ ถาออย

26 43155 นางสาว ภัทราภรณ แปงสน

27 43156 นางสาว ภัทริกา แสสลับ

28 43157 เด็กชาย ภาณุทัต ทัศวงษ

29 43158 นาย ภูดิศ สมทรัพย

30 43160 เด็กหญิง ลภัสรดา มุงโอภาส

31 43161 เด็กหญิง วรัชญา ราญมีชัย

32 43162 เด็กชาย วิศรุต บุษราโศภิษฐกุล

33 43163 เด็กหญิง ศิริลักษณ วินทะไชย

34 43165 นาย เอกคุณ ทองทวี

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา  1. ครูพิตตนันท  กิติพัฒนาวุฒิ 2. ครูพิชามลญ  คงกําเนิด หองประจําชั้น 7211

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43166 เด็กหญิง กมลวรรณ แจมศิริ

2 43167 นาย กรวิชญ ธาราสุข

3 43168 นาย กษิดิ์เดช ใจกลา

4 43170 นางสาว กิตติยา ทวีพรวัฒนกุล

5 43171 เด็กชาย จิรกฤต คุณทรัพย

6 43172 นาย ฉัตรดนัย ทองไพจิตร

7 43173 เด็กชาย ชนาธิป บุญเกื้อ

8 43174 เด็กหญิง ชยานันท บัวบุญ

9 43175 เด็กหญิง ชลธิชา กิจบํารุง

10 43176 เด็กหญิง ณฐยา ปยะสุทธิ์

11 43177 นาย ธนวันฒ โพธิสิม

12 43178 เด็กชาย ธฤษณัช บุญสิงห

13 43179 นาย นัทธพงค วงษไทยแท

14 43180 นาย นิโรธ พงษประเทศ

15 43181 เด็กชาย ปภังกร คะเชนทร

16 43182 เด็กหญิง ปริยากร ศรีสองชัย

17 43183 นางสาว ปวันรัตน โตทรัพย

18 43184 นางสาว ปยะวดี ยามดี

19 43185 เด็กหญิง พรนภัส สุดมี

20 43186 เด็กหญิง ภัทราพร นานาวรรณการ

21 43187 เด็กชาย ภานุพงศ สุวรรณเลิศ

22 43188 เด็กชาย ภูริณัฐ สุริยะกมล

23 43189 เด็กชาย ยศกร ทรัพยพูล

24 43190 นาย รัชชานนท ชะนะภักดิ์

25 43191 นาย ลิขิต โกวิทวัฒนา

26 43192 เด็กหญิง วนิดา ชางทํา

27 43193 เด็กหญิง วันวิสา ภักตรดวงจันทร

28 43194 นาย วีระพัฒน โสดากุล

29 43195 นางสาว สกุณา ปานศรีแกว

30 43197 นางสาว สุธินี สนองคุณ

31 43198 นาย เสฎฐวุฒิ คงสกุล

32 43199 นาย อภิสิทธิ์ ศรีชมภู

33 43200 เด็กหญิง อารยา เกตุกราย

34 43208 นาย ชลนที ศรีบุตรตา

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา  1. ครูชื่นจิต  โฉมอุดม 2. ครูระวิวรรณ  ทองจันทร หองประจําชั้น 2201

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42656 เด็กหญิง กนิษฐา อุดาการ

2 42657 นางสาว เกศราภรณ บางกระ

3 42658 เด็กหญิง ขนิษฐา อุดาการ

4 42660 นางสาว ญาตาวี ชาวงษ

5 42663 นางสาว ณัฐณิชา ทับประไพ

6 42664 นางสาว ณัฐวิภา ฉ่ําคลอย

7 42665 นางสาว ดุจนภา ปรียงค

8 42666 เด็กหญิง ดุจศิลา แสงอรุณ

9 42668 เด็กชาย ทรงรัก โพธิหัง

10 42670 นาย นฤนนทร แสงสวาง

11 42672 เด็กชาย ปุณณวิช มูลผล

12 42673 นางสาว พิชญาภา แปนไพศาล

13 42676 นางสาว ภัทรวรรณ มุงปนกลาง

14 42677 นางสาว ภูริชญา พรอมญาติ

15 42678 นางสาว รวิภา ญาติดอน

16 42680 เด็กหญิง วรัญญา ศุภณัฐชัยสกุล

17 42681 เด็กหญิง ศิโรรัตน คลองบาง

18 42687 เด็กหญิง หงสภัค มังคละศิริ

19 42688 นาย อธิป พันธุศรี

20 42690 นางสาว อรรัมภา มวงไข

21 42691 นางสาว อัญชิสา สุวรรณสาร

22 42692 นางสาว อาพรทิพ คงเวียง

23 42693 นางสาว เอเซีย นวนพิจิตร

24 42705 นางสาว ชญานทิพย พึ่งมา

25 42707 เด็กหญิง ณฐินี แสงอุทัย

26 42712 เด็กหญิง นันทิชา ยืนยงค

27 42715 เด็กหญิง นาตาลี โชติกุล

28 42720 นาย ภากร อําไพกุล

29 42726 นางสาว ศิริกัญญา จันทรเจริญ

30 42731 เด็กหญิง อรพรรณ แซลิ้ม

31 42735 นางสาว กฤตยา ประยูร

32 42736 นาย กิตติพัทธ ทองอินทร

33 42758 นางสาว พัชรินทร จันทนารักษ

34 42759 เด็กหญิง พิมชนก เหลืองออน

35 42768 นางสาว สุภาพร สอนรอด

36 42769 เด็กหญิง เสาวลักษณ สุวรรณโชติ

37 42890 เด็กหญิง อชิตา กลับหอม

38 43112 นาย ยศธนา ออรุงโรจน

39 43212 นาย วัชรากร หินไชยศรี

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูอนุสรา  สินธุสุข 2. ครูนิสิตา  เมธาวราพร หองประจําชั้น 2202

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42655 นางสาว กนกพร จุนสําราญ

2 42659 เด็กชาย ชนะชัย บุญนิฉันท

3 42662 นาย ฐิติกร มั่นจันทร

4 42667 เด็กชาย ทรงโปรด โพธิหัง

5 42684 นางสาว สุรีรัตน ออนอินทร

6 42696 เด็กหญิง กนกวรรณ สุกสําราญ

7 42697 เด็กหญิง กรัญญา เชื้อชาวนา

8 42703 นางสาว จณิสตา เอี่ยมทวม

9 42709 เด็กชาย ทักษกร เหมือนสินธุ

10 42713 นางสาว นันทิยา มุขดารา

11 42716 นางสาว นิศารัตน คําลือ

12 42717 นาย ปฐมธรรย มูหะหมัดสะแระ

13 42719 นาย พิภพภัทร จกัลยา

14 42721 นางสาว เมธินี สกุลศิลปกิจ

15 42728 นางสาว สุนันนุช เรืองศรี

16 42729 นางสาว สุนิษา ศรีธรรม

17 42732 นางสาว อารีรัตน อันแสน

18 42737 นางสาว เกษราภรณ ฉิมพัด

19 42739 เด็กชาย จิตรกร ผลเจริญ

20 42744 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พิลารัตน

21 42746 นาย ณัฐพงศ บัวแดง

22 42747 นางสาว ณัฐิดา คูณหารพะไล

23 42748 นางสาว ดลฤดี ราชการดี

24 42750 นางสาว ธฤดี เอี่ยมองค

25 42753 เด็กหญิง เบญญทิพย ยศยิ่งยง

26 42767 นางสาว สุพิชญา จันทรโม

27 42771 นาย อภิสิทธิ์ โรจนบุญชู

28 42772 นางสาว อรปรียา แดนไธสง

29 42774 นาย อิทธิพล รัชวิชัย

30 42794 เด็กหญิง ปนัดดา กุลสุวรรณ

31 42809 นางสาว สมพร บางบอ

32 42832 นางสาว ปยธิดา ประเสริฐ

33 42839 นางสาว วิชญาดา นุมพุม

34 42863 นางสาว ณัฏฐนันท ทวมอุธรรม

35 42864 เด็กหญิง ณัฐกมล สมศรี

36 42876 นางสาว พวงชมพู พรมพิทักษ

37 42886 เด็กหญิง ศุภานัน ไมปรากฎชื่อสกุล

38 42887 เด็กชาย เศรษฐศิริ ภัทรจิตตานันท

39 42939 นาย ชยพล ฮาดสม

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูณัฐกมล  ภัทรารัตน 2. ครูพิริยะ  นึกมั่น หองประจําชั้น 2203

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42661 นาย ฐากูร ตัณฑบุตร

2 42671 นาย นาวี เครือพลับ

3 42694 นางสาว ไอรญา หิรัญนิธิธํารง

4 42699 เด็กชาย กิตติธัช สวัสดิ์ศรี

5 42700 เด็กหญิง เกวลิน อรรถโยโค

6 42702 นางสาว ขวัญจิรา บัวกาญจน

7 42704 นางสาว จันทรนิภา รักเย็น

8 42708 นางสาว ณัฐพล ลิขิตวัฒนานนท

9 42714 นางสาว นาตยา ศรีหาชาติ

10 42724 นางสาว วรพรรณ บวงสวง

11 42730 นางสาว สุประวีณ สุทธิ

12 42740 นางสาว ชนวีร ศรีสลับ

13 42741 เด็กหญิง ชนิภรณ มาศรี

14 42743 เด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ เชื้อจันทร

15 42745 นางสาว ณัฐณิชา เดชเพ็ชร

16 42749 เด็กชาย ดุลยวัฒ ชางทอง

17 42752 เด็กหญิง นภัสชนก ทองแมน

18 42756 เด็กชาย พรพิพัฒพงค เจตนะ

19 42773 นางสาว อัฒฑวิชญ โพธิ์หลา

20 42815 นาย กิตติธัช ภูรอด

21 42817 เด็กหญิง ชญานนันท กําแหงพล

22 42820 เด็กชาย ณัฐชนน หนาแนน

23 42821 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มีแสง

24 42835 นางสาว พรพิมล พินโทแกว

25 42837 นางสาว ฤทัยรัตน พลงาม

26 42845 นาย สุรทิน นุชอนงค

27 42847 นางสาว สุวียา สีสัน

28 42850 เด็กชาย อมรกานต กระแสทรง

29 42851 เด็กหญิง อริสรา งามพริ้งศรี

30 42857 นางสาว กัลยณิชา ตั้งวรรณสุข

31 42884 นางสาว วันวิสาข สะเทียนรัมย

32 42893 นาย อโนชา โตสิงห

33 42948 เด็กชาย ธีรเจต กาญจนจันทร

34 42961 เด็กหญิง ภิญญดา สังขปา

35 43015 เด็กชาย คุณานนต กุลสิน

36 43024 เด็กหญิง ณัฐวรรณ บัณฑิตเลิศรักษ

37 43107 เด็กหญิง นิรัชพร โนวัง

38 43201 เด็กหญิง ณัชธิชา ทรัพยพงษ

39 43917 นาย ปุณยวีร นิพันธประศาสน

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูนิติกร  เบญมาตย 2. ครูลลิตา  นนทวิศรุต หองประจําชั้น 2204

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42675 นาย พีรภัทร บุญพิทักษ

2 42685 เด็กชาย สุวัฒน บุญแกว

3 42701 นาย เกื้อกูล เลี้ยงประเสริฐ

4 42706 เด็กชาย ชมาดล ทัพทะมาตย

5 42710 นาย ธนวัฒน บุญเรือง

6 42711 เด็กชาย นรินทร ปอกเทิง

7 42725 นางสาว วรัญญา สาตรอด

8 42727 นางสาว ศิริวิมล ศรีวงษรักษ

9 42733 เด็กหญิง อิสรีย ธรรมรัตน

10 42738 เด็กหญิง ขวัญฤดี แสนทวีสุข

11 42751 เด็กหญิง ธัญญเรศ หมอยาดี

12 42755 นาย ปยะชัย อินตะมา

13 42757 นาย พรศักดิ์ พรหมลาย

14 42761 เด็กหญิง เพชรดา พลจรัส

15 42763 นางสาว ลักษณมี ชุมเชื้อ

16 42770 เด็กหญิง เสาวลักษณ อริวรรณา

17 42775 นางสาว กมลชนก พวงแกว

18 42780 นางสาว จิราวัลย โนแย

19 42788 เด็กหญิง ธัญชนก ปนโต

20 42790 เด็กหญิง ธัญรดา พูลเพ็ชร

21 42814 นางสาว อารีรัตน ฤาชา

22 42818 นางสาว ฐิติกา คุมพะเนียด

23 42828 นางสาว นิจฉรา กานทอง

24 42830 นางสาว เบญจพร พลมะณี

25 42838 เด็กชาย วรายุส ละอองศรี

26 42842 นางสาว สิริกร ทับสวัสดิ์

27 42843 นางสาว สิรินันต ไชยคํา

28 42853 เด็กหญิง อัจฉรา อยูคงเจริญ

29 42858 นาย กิตติภูมิวัฒน ทัดสี

30 42860 นางสาว ขจีรัตน หนุนยศ

31 42865 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองใบ

32 42872 นางสาว บุญธิดา หมายนาค

33 42874 เด็กหญิง ปาณิสรา จั่นขั้ว

34 42880 นาย ภานรินทร มนกลาง

35 42941 เด็กหญิง ณัชชา นอยเอม

36 42958 นางสาว พิชานนท ขันตี

37 43068 นาย นัฐพงษ งามบุตรี

38 43090 นาย เอกพจน สวางไสว

39 43207 เด็กชาย ธีรศักดิ์ เราะหะนะ

40 43912 นางสาว กฤตติกา กวินนาถชัยกุล

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูสุวิภา  มาลากาญจน 2. ครูปยวัฒน  ฤทธิ์มาก หองประจําชั้น 1212

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42686 นาย สุวิจักขณ โตทอง

2 42698 นาย กิตติคุณ กุลสุจริต

3 42723 นางสาว วรดา สัณหวณิชชา

4 42734 นาย อุทิศ พันธมิตร

5 42754 เด็กหญิง ปาณิศา ไผมณี

6 42760 เด็กชาย พีรณัฐ ผลาเลิศ

7 42765 นางสาว สิรารัตน จําปาศิริ

8 42778 เด็กชาย กิตติภพ หิ้นเพ็ชร

9 42781 นางสาว จุฑารัตน เสือคํารณ

10 42782 นางสาว ชลลดา เจริญรัตน

11 42784 นาย ณัฐภัทร จําปาโรจน

12 42785 เด็กชาย ดิษณกร กลัดพวง

13 42816 นาย จิรายุส เสนาบุญ

14 42822 เด็กชาย ธนกร พรมงคลเจริญ

15 42823 เด็กชาย ธนโชติ เกียรติพัฒนาชัย

16 42825 นาย ธนิน จิตจง

17 42831 นางสาว ปาริฉัตร จี่สูงเนิน

18 42862 เด็กชาย ชัยวัฒิ ไชยศรีรัมย

19 42868 นางสาว ทรรศนีย สุขจั่น

20 42869 นาย ธนวัฒน หมูเทพเชื้อ

21 42870 เด็กหญิง ธัชกร วิชัยดิษฐ

22 42875 นางสาว พรรัชดา พยุหะ

23 42877 เด็กหญิง พิญาดา เทียมแสน

24 42882 นาย วัชรวุฒิ วงศสุวรรณ

25 42885 เด็กหญิง วิชุดา เงื่องาม

26 42894 เด็กหญิง อรกานต พลเทพ

27 42915 นาย ภูวดล แนนอุดร

28 42925 เด็กหญิง สุนิสา โถตันคํา

29 42933 นางสาว อริสรา ขุมทรัพย

30 42942 นาย ณัฐดนัย เกิดมงคล

31 42947 เด็กหญิง ธิดาพร เยี่ยมญาติ

32 42968 เด็กหญิง ศลิดา ทองจอ

33 43019 เด็กหญิง ฐานณิชา ทรัพยผลไทย

34 43031 นางสาว นาราภัทร มีบุญ

35 43053 เด็กหญิง กรรณิการ พิมพสิน

36 43059 เด็กหญิง ณัฐรัมภา เกษการ

37 43110 เด็กหญิง พัชชาภา มีจันทร

38 43122 นางสาว สุพรรณษา ตั้งจรูญ

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูไกรวัชร  บัวเทศ 2. ครูปยะนุช บุตรมาตย หองประจําชั้น 1211

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42679 เด็กหญิง ลาภิส โลหะพรหม

2 42682 เด็กชาย ศุภกาน เมืองสงวน

3 42683 เด็กชาย สิริชัย สุขคุม

4 42779 นางสาว จิดาภา พลไทย

5 42789 นางสาว ธัญญฐิตา ศุภรัตนวรภัทร

6 42791 เด็กชาย ธิติสรณ จันทรรุงศรี

7 42793 เด็กชาย นิธิกร รอดแกว

8 42796 นาย ปริญญา ยันบัวพา

9 42799 นางสาว พัชราภา เปยวนาลาว

10 42805 เด็กหญิง วันวิสา ปานยอย

11 42806 เด็กหญิง วันวิสาข นอยเมืองเปลือย

12 42808 นาย ศิวกร มาเทศ

13 42812 เด็กหญิง อนัญญา หาญรบ

14 42819 นางสาว ณัชชาภร พงษเพ็ง

15 42826 นาย ธรรมรัตน ชมสินธุ

16 42840 นาย วิศรุต ฤทธิเดช

17 42848 นางสาว หทัยกาญจน วงษาปดนา

18 42855 นางสาว กชวรรณ วิริยะเวสมกุล

19 42866 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สังขประเสริฐ

20 42867 นาย ดิษพล ศรสุรัตน

21 42879 เด็กหญิง ภัทรธิดา เริ่มสอน

22 42895 นาย กิตติทัต สาสาร

23 42905 เด็กชาย ธนวัฒน เกียรติพัฒนาชัย

24 42916 เด็กหญิง มุกนรินทร ดีโนนงิ้ว

25 42931 นางสาว อรวี จันทรา

26 42934 เด็กชาย เอกพล ทิพยมณฑา

27 42955 นางสาว ปานชนก แสงสิทธิ์

28 42959 เด็กหญิง พิทยารัตน พลนงค

29 42969 เด็กหญิง ศิริลักษณ ผาติโสภณ

30 42978 นางสาว จิตตดา อาชีวเกษตรกร

31 42980 นาย เชาวเลิศ สมทรัพย

32 42990 เด็กชาย นครินทร ไฝเพชร

33 43001 เด็กหญิง ศศิมณฑา สาระนัย

34 43003 เด็กหญิง ศิรดา จุติสุขสันติ์

35 43014 เด็กหญิง ขวัญชนก พรอมแกว

36 43046 นางสาว ศุภจิรา ลิ้มทราบประกอบ

37 43056 นาย ขวัญชัย มาลา

38 43074 นาย พงษกร แสงทอง

39 43088 เด็กชาย หัสดิณฐ ชวงโชติกุล

40 43897 นางสาว พรพิสุทธ สงศรี

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูจตุพร ปุกิจ 2. ครูพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ หองประจําชั้น 1210

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42695 เด็กหญิง กนกพันธุ ดวงมาลัย

2 42722 นาย วชิรวิทย สุขสําราญ

3 42762 เด็กชาย ภูริพัฒน สนทนา

4 42800 นาย พุทธิพงษ นวลศรีฉาย

5 42801 นางสาว เพียงโฉม จิตรีธาตุ

6 42802 นาย ภูริ หมื่นเดช

7 42807 นาย วิทยา วงษาเคน

8 42824 เด็กชาย ธนากร จิตรสงวน

9 42827 นางสาว นนทกานต แจงศรีสวาง

10 42829 นาย นิรวิทธิ์ ตะกระจาง

11 42836 นางสาว พิชชาพร พูลภิญโญ

12 42844 นาย สุชานันท สังขสุภาพร

13 42871 เด็กหญิง นีนนารา สดุดีกุล

14 42881 เด็กหญิง รัญชิดา เผือกยิ้ม

15 42883 เด็กหญิง วันวิสา เผือกพันธมุข

16 42891 นางสาว อดิศา กาบบัวไข

17 42898 นาย ขจรศักดิ์ ขาวสอาด

18 42902 นางสาว ถาวิกา มัดตะคุ

19 42910 เด็กหญิง เปรมมิกา รอดนาค

20 42918 นางสาว วรรณิศา ลาพาพันธ

21 42920 นาย สันติสุข ยืนยงค

22 42922 นางสาว สุชาดา คําสีลา

23 42952 เด็กชาย ปภังกร แกวจันทร

24 42960 เด็กหญิง พิยดา พิมลนอก

25 42964 นาย เมธัส เปยมแสง

26 42970 เด็กหญิง สาธิตา จงรักษ

27 43012 นางสาว อาภาภรณ ครุฑนาค

28 43027 เด็กหญิง กวินธิดา นาราศรี

29 43029 เด็กชาย ธันวา สิงหสุโต

30 43042 เด็กหญิง ศศิธร สาระสังข

31 43052 นาย กรพล กาญจนประภากุล

32 43067 เด็กหญิง นภัสสร เปยจันทึก

33 43080 นาย วันชนะ ธนานันท

34 43089 เด็กชาย อภิณัฐ ศรีสําราญ

35 43100 นางสาว ณฐมน บุญยราศรัย

36 43106 นางสาว นิภา ศาสตรประสิทธิ์

37 43120 นางสาว สาคเรศ สาครสุวรรณ

38 43206 เด็กหญิง วิไลลักษณ ถนอมกลาง

 

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูสิริวัฒน  ปราณี 2. ครูเดนนภา  สิมาฉายา หองประจําชั้น 1209

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42718 นางสาว พิชามญชุ ทวีผล

2 42795 นางสาว ปภาวี สงวนศักดิ์

3 42813 เด็กหญิง อมรขวัญ จันทรเพ็ญ

4 42861 นาย จุมพล อตสาหกิจ

5 42873 นาย ปญญาเลิศ หลวงสาร

6 42896 นาย กิตติพัฒน กลิ่นหอม

7 42917 นางสาว ยศวดี ออนดี

8 42928 เด็กชาย อนันทตชัย พวงมี

9 42932 เด็กหญิง อริชา สพานแกว

10 42946 นาย ธรรมธัช ฮวดศรี

11 42950 นางสาว นันทิพร ถมปก

12 42956 เด็กชาย พงศศิริ เจียนมะเริง

13 42957 นางสาว พัชราภา ธานี

14 42963 นางสาว ภูริชา สุขเที่ยง

15 42971 นาย สุรเชษฐ พุฒซอน

16 42972 เด็กชาย อรรถพล เสริฐสร

17 42975 เด็กชาย กฤษณะ สุขาวร

18 42977 นาย จักรพงศ จิตตกระจาง

19 42979 นางสาว ชุติมา ฤทธิ์เดช

20 42989 เด็กชาย ธีรภาพ สวนพรหม

21 42992 นางสาว นันทนภัส ตนทอง

22 43006 เด็กหญิง สุชารัตน รักผล

23 43007 นางสาว สุภาพร เเกวญาติ

24 43017 นางสาว ชลธิชา นิสัยกลา

25 43037 นาย ภูมิชนก แยมประนิตย

26 43038 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ไพรโสภา

27 43040 นาย วีรกานต แกวมา

28 43043 นางสาว ศศิวิมล อินทโชติ

29 43045 นาย ศุภกร ปานเพียร

30 43047 เด็กชาย สมัชญ สุวรรณตค

31 43048 เด็กหญิง สิรยากร สุขกุล

32 43060 นางสาว ทรัพยศิริ ภูมิดอนใส

33 43063 นาย ธนพงษ สกุลอินทร

34 43073 นาย ปยบุตร ยงเพชร

35 43096 นาย จิรายุ คงเจริญ

36 43101 เด็กชาย ณัฎฐธนัน จันทรวงษ

37 43104 นาย นวพล มาวงษ

 

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูณพวุฒิ  เชาวนเชฏฐ 2. ครูอนันต วิกล หองประจําชั้น 1208

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42792 นาย ธีรภัทร พงษรอด

2 42803 เด็กชาย รัฐศาสตร ปญญาวงค

3 42810 เด็กหญิง สุดารัตน ตางใจ

4 42889 นาย สราวุฒิ พูลทวี

5 42892 นาย อติวัสร โกษะ

6 42897 เด็กหญิง กิติญาดา พิสัยพันธ

7 42906 นางสาว ธนัชพร อินทรประดิษฐ

8 42909 นางสาว นภาภรณ เทียนทอง

9 42911 นาย พิชินาถ ฤทธิ์ประวัติ

10 42923 นางสาว สุดารัตน หาไชยอินทร

11 42926 นาย สุระศักดิ์ จิตคาม

12 42927 นางสาว สุวารี ไสยวรรณ

13 42951 นาย นันทิพัฒน เนตรลักษณ

14 42962 นาย ภูดิศ วิชัยดิษฐ

15 42967 เด็กหญิง วรรณนิศา เล็กโฉม

16 42973 นาย เอกรินทร ภาคนาที

17 42981 นาย ไชยวัฒน ทิพยรงค

18 42984 เด็กหญิง ทัตพิชา วิศาลบรรณวิทย

19 42998 เด็กหญิง ลลิตา จิตรกะทิน

20 42999 นางสาว วชิรญา เจริญสวาง

21 43010 นางสาว อรจีรา มวงศิริ

22 43023 เด็กหญิง ณัฐชญา สายทอง

23 43026 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ตั้งพงศมนตรี

24 43030 นางสาว นภัสอร โรจนรังษี

25 43057 เด็กชาย ชาญวุฒิ สุขปานเจริญ

26 43058 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทฤษฎี

27 43066 นาย นครินทร โพธิกลาง

28 43078 นาย วรากร ชูโทนทอง

29 43085 นางสาว สุธิดา แกวกอง

30 43092 นาย กษิดิศ ทองขาวขํา

31 43098 เด็กหญิง จุฑามาศ แสนสุข

32 43102 นาย ณัฐภัทร สังขพาลี

33 43108 เด็กหญิง ปลายฟา เสนาบุญญฤทธิ์

34 43114 นาย ลัพธพร ศรีกาญจนา

35 43115 เด็กชาย วชิรวิทย หาสาง

36 43119 เด็กชาย สรวิชญ กงเรือง

37 43129 นางสาว อาทิตยา เสนอินทร

 งานทะเบียน 7 ธันวาคม 2563

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/11  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูมาลัย  สังวาลยวงศ 2. ครูสุภาพร เรียมรัตนวาณิชย 2. ครูปาตีฮะ  ยะโกะ หองประจําชั้น 1207

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42308 นาย ภัทรชกานต สิริเวชพันธุ

2 42786 นาย ตันติกร เขียวออน

3 42811 เด็กชาย อติชาติ ภูประดิษฐ

4 42841 นาย วิสุ ทาบุญสม

5 42900 นาย ณัฐกรณ กลับโหนด

6 42901 นาย ตนฝน ลอยหา

7 42940 นาย ฐิติพงศ ฤทธเดช

8 42943 เด็กหญิง ณัฐนิชา สุวะศรี

9 42945 นาย เทอดภูมิ ชโลธร

10 42954 นางสาว ปรานปริยา เทพมงคล

11 42965 เด็กหญิง รักตะวัน โปรณะ

12 42966 เด็กชาย รัฐภูมิ กิจลือเกียรติ

13 42982 นางสาว ฐานิตา มีบุญ

14 42987 นาย ธนพล เชญชาญ

15 42995 นาย พชฤทธิ์ บุญมี

16 42997 นาย ยงยุทธ อวมนอย

17 43002 เด็กชาย ศักรินทร กองแกว

18 43005 นาย ศุภชัย ทรวดทรง

19 43022 เด็กชาย ณธรรศ เสนแกวใส

20 43028 นาย เดชาธร บุญคง

21 43032 นาย บูรพา พรมทอง

22 43039 นาย รัฐภูมิ โดมโชติธรรม

23 43041 นาย วุฒิกร หวันมะรัตน

24 43062 นางสาว ธนนันท อินทรจันทร

25 43070 เด็กหญิง เนตรชนก ฉิมดี

26 43082 นางสาว สายบัว หันเอียง

27 43097 นาย จีรศักดิ์ กลวยน้ํา

28 43105 เด็กหญิง นันทนลิน จักรางกูร

29 43109 นางสาว พงศพัชรา นวนแยม

30 43113 นาย ยิ่งเจริญ กลิ่นกุหลาบ

31 43118 นางสาว ศศิตา สืบสําราญ

32 43123 เด็กหญิง สุภาพร ดาพั่วพันธุ

33 43204 นาย ปุณณัตถ ชูวงษ

34 43896 นางสาว อัจฉรา แงมมือ

35 44619 เด็กหญิง พิชยา เขียวเข็มทอง

 งานทะเบียน 7 ธันวาคม 2563

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/12  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูพสิษฐ  เชื้อฉิม 2. ครูชนกมณฐ  แสงสี 3. ครูศราวุฒิ มุสิกะ หองประจําชั้น 1206

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42742 เด็กชาย ชินพัฒน เรี่ยวแรง

2 42783 เด็กชาย ณภัทร ประภากร

3 42787 เด็กชาย ธนกฤต มหาดไทย

4 42797 นาย พนพร ยมกานนท

5 42798 เด็กชาย พลพสิษฐ ไทยทองหลาง

6 42833 นางสาว พรธิชา บุญชู

7 42849 เด็กหญิง อภิญญา สงหลํา

8 42903 เด็กชาย ธนกร ศรีศักดา

9 42908 นาย ธีรัตม ทรัพยโภค

10 42912 นาย พิษณุ หงษทอง

11 42914 นาย พีระภัทร นริตพันธ

12 42919 เด็กหญิง วิรัลพัชร เขียวนอก

13 42921 นาย สิทธิพร ขําเปลี่ยน

14 42924 เด็กชาย สุทธิราช สวางอารมณ

15 42930 เด็กชาย อภิวิชญ เนียมรักษ

16 42935 นาย กิจจาพัฒน อาจสถิตย

17 42937 นางสาว จิรายุ อนสุวรรณ

18 42944 นาย ปยมนัส ซอนกลิ่น

19 42986 เด็กชาย ธนกฤต ชั้นขุนทด

20 42991 เด็กชาย นนทกร ศรีจรัส

21 43009 นางสาว อภิสรา กลิ่นพงษา

22 43033 เด็กหญิง ปทิตตา บุญชู

23 43034 เด็กชาย พงศภัค พึ่งชัย

24 43036 เด็กหญิง ภัทรภร เพชรรังษี

25 43044 นาย ศันติชัย ทรวดทรง

26 43049 เด็กหญิง โสกัณฐญา ดวงธรรม

27 43076 นาย ภูริทัศ มากเสมอ

28 43077 เด็กหญิง วรัญญา นุโยค

29 43081 นาย ศรายุทธ ใจฉ่ํา

30 43093 นาย กองภพ ปานนอก

31 43095 นาย เกียรติ เทพณรงค

32 43103 นาย นครินทร สีเสือ

33 43111 เด็กชาย ภคิน วิลัยนุช

34 43121 นางสาว สิริรัตน เชื้อพุก

35 43126 เด็กชาย อนพัช ประเสริฐไทย

36 43128 นาย อัครวัฒน เลาะเฮาะ

37 43202 เด็กชาย เดชาธร ถนอมพงษ

38 43203 เด็กชาย รัชพล พวงทอง

39 43911 นางสาว กรวรรณ รุงขจรกลิ่น

40 43920 นางสาว หทัยทิพย ไชยพิเดช

 

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/13  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา  1. ครูลัญจกร  ศรีทองมาศ 2. ครูขวัญจิรา  ทวีเลิศ หองประจําชั้น 1205

เลขที่ เลขประจําตัว

1 42777 เด็กชาย กวีเทพ เผือกอวม

2 42856 นาย กฤตบุณย ขุนทองจันทร

3 42878 เด็กชาย พิหเคนทร พาฬิโพธิ์

4 42899 นาย ณรงคฤทธิ์ เจนดานกลาง

5 42907 เด็กชาย ธีทัต ชวยพัฒน

6 42913 นาย พีรภัทร พรมสุวรรณ

7 42929 นาย อภินันท หมายสูนคํา

8 42938 เด็กชาย ชนุตม ชมอินทร

9 42953 เด็กชาย ปรัตถกร แกวสะพาน

10 42974 นางสาว กนกพร ปดตาสัง

11 42976 นาย กันตวุฒิ เยวรัมย

12 42985 เด็กชาย ธกานต ศรีมันตะ

13 42988 นาย ธนัชชา จักรางกูร

14 42993 เด็กหญิง ปรางทิพย จันทรแดง

15 42994 เด็กหญิง ผลิตา ทาโส

16 43000 นาย ศรัณย ตายเขียว

17 43011 นาย อรรถชัย สาวันดี

18 43018 นาย โชคมงคล ถนอมกลาง

19 43025 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ซอนกลิ่น

20 43035 นาย พชรพล นกขําดี

21 43051 นาย อภิวัฒน บุญรัตน

22 43054 นาย กิตติทัต สุขอาบใจ

23 43055 นางสาว กุลธิดา ผายบึงแกว

24 43061 เด็กชาย ธนดล เจริญศิริ

25 43069 เด็กหญิง นิศาชล จิตตยม

26 43072 นางสาว ปณิดา คํานอย

27 43075 เด็กชาย พิชญะ ภูมี

28 43079 นาย วัฒนพล หนอทาว

29 43083 เด็กหญิง สิทธิสินี ขอพึ่งกลาง

30 43084 นางสาว สุดารัตน เหลาสาร

31 43086 เด็กหญิง สุพัตรา ไทรจันทร

32 43094 เด็กชาย เกียรติชัย ขุนอาจ

33 43099 เด็กชาย ชลเทพ นันทรัตน

34 43116 เด็กหญิง วิชยดา มวงแพร

35 43117 นาย วิริยะ พานทวีป

36 43124 เด็กหญิง เสาวรส โรจนรักษ

37 43125 นางสาว หยาดฝน โพธิ์อําพร

38 43127 นางสาว อริสา ทองจาง

39 43898 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ เปลื้องประเสริฐ

40 43913 นาย วัชรชัย ภูประสม

 

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/14  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

กลุม A

กลุม B
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