
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนปกติ 

ประเภท ความสามารถพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

…………………………………………………. 
 

 ตามที่โรงเรียนปากเกร็ดได้ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   

ห้องเรียนปกติ ประเภท ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อ 

ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนปกติ  ประเภท ความสามารถพิเศษ  จ านวน ๓๐ คน   ดังรายชื่อแนบท้าย 

ประกาศนี้ 
 

 ให้นักเรียนที่มีรายช่ือตามประกาศนี้  ตรวจสอบรายช่ือ  เลขประจ าตัวสอบให้เรียบร้อย และให้มา 

รายงานตัวเข้าห้องสอบ  ในวันอังคารที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น.  หากนักเรียนไม่มาใน 

วัน เวลา ที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนปกติ  

ประเภท ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

       
                                                                     (นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร) 

                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนปากเกร็ด 
ประกาศรายช่ือผู้เข้าสอบประเภท ความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    

 

ประเภท ดนตรีสากล 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๑๑๖ เด็กชายกิตติเมศร์   ธฤตรกุล กีต้าร์ 

 

ประเภท นาฏศิลป์ 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๑๐๓ เด็กหญิงปุณฑริกา   ทองมี  
๒ ๐๓๐๒๐๘ เด็กหญิงกัญญาวีร์   แสนมนตรี  
๓ ๐๓๐๒๑๔ เด็กหญิงวิลาวรรณ   สุขพ่วง  

 

ประเภท ทัศนศิลป์ 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๑๑๕ เด็กหญิงนิรัชพร   สนธยานนท์  
๒ ๐๓๐๒๐๗ เด็กชายชวิน   เหมชะญาติ  
๓ ๐๓๐๒๑๑ เด็กหญิงปรอยฝน   เพิ่มพูน  
๔ ๐๓๐๒๑๓ เด็กชายคานาอัน   จันทรเพ็ญ  

 

 

 

 



 

 

 

ประเภท เทควันโด 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๑๐๖ เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีสมโภค  
๒ ๐๓๐๑๑๐ เด็กชายกชกร   ศรทอง  
๓ ๐๓๐๑๑๒ เด็กชายณัฐพงศ์   อาษาธง  
๔ ๐๓๐๑๑๘ เด็กชายธนพงศ์   จริตกาย  
๕ ๐๓๐๑๑๙ เด็กชายปิยวัฒน์   ทองค า  
๖ ๐๓๐๑๒๐ เด็กชายอาทิตย์   คงสินทร  
๗ ๐๓๐๒๑๕ เด็กหญิงอรทัย  อาศรัยผล  

ประเภท แอโรบิก 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๒๐๓ เด็กหญิงวีณากร   สาระคุณ  
๒ ๐๓๐๒๐๔ เด็กหญิงอัยยา   ชัชยานุกร  
๓ ๐๓๐๒๐๕ เด็กหญิงพอเพียง   ปราณี  

ประเภท คีตะมวยไทย 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๒๑๒ เด็กชายกฤษกร อินทร์คง  

ประเภท เทเบิลเทนนิส 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๒๐๑ เด็กชายวิษณุ   ภูเวียง  

ประเภท ดาบไทย 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๒๐๖ เด็กชายธนโชติ   ชมภูเทพ  
๒ ๐๓๐๒๑๐ เด็กชายสิทธินันท์   ส าเนียงเสนาะ  



 

 

 

ประเภท วอลเลย์บอล 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๓๐๑๐๔ เด็กหญิงปนัสยา เพ็ชรอินทร์  
๒ ๐๓๐๑๐๕ เด็กชายนภัสสร วานิชย์พงษ์  
๓ ๐๓๐๑๐๗ เด็กหญิงวันวิสา ตันสุวรรณ  
๔ ๐๓๐๑๐๘ เด็กหญิงปิยภรณ์ โชติกรณ์  
๕ ๐๓๐๑๐๙ เด็กหญิงชลธิชา บิงกาซัน  
๖ ๐๓๐๑๑๗ เด็กหญิงปวีณา ท้าวแก้ว  
๗ ๐๓๐๒๐๒ เด็กหญิงวิภาวี กิจเจา  
๘ ๐๓๐๒๐๙ เด็กหญิงพรนภา แสงจันทร์  

 

หมายเหตุ    ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนปากเกร็ด เรื่อง การรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 


