
ลําดับ เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล
1 16827 ด.ช. กันตธร แก�วเอียด
2 16922 ด.ช. กิตติวินท ไชยสุรินทร
3 16881 ด.ช. ชิษณุพงศ อนันตฤทธิ์กุล
4 16968 ด.ช. ณวัฒน อินทรวิชัย
5 16834 ด.ช. ธนกฤต คณาเตชวรรณ
6 16925 ด.ช. ธนพัฒน ท่ังทอง
7 16885 ด.ช. ป-ณณ ชุณหะสุต
8 16886 ด.ช. ป-ณณทัต บดีศรีสวัสด์ิ
9 16975 ด.ช. พชร พจนจารุกิจ
10 16841 ด.ช. พศวีร บรรลุสันติกุล
11 16888 ด.ช. ภคภาส อัศวศิริวิลาศ
12 16844 ด.ช. ภาณุพงศ เพ็ชรมาลี
13 16845 ด.ช. รวิ วสิกชาติ
14 16891 ด.ช. วรติ เชื่อมชิต
15 16847 ด.ช. วริสร หาญเกียรติกล�า
16 16937 ด.ช. ศักดิธัช ธนาสดใส
17 16893 ด.ช. ศักยศรณ เจิมไทย
18 16988 ด.ญ. กฤศิณี โสขุมา
19 16895 ด.ญ. กิรณา กลิ่นสาหร;าย
20 16989 ด.ญ. คัลลองบุณย บุญจรัส
21 16859 ด.ญ. ชญาณนันท วงษสวัสด์ิ
22 16853 ด.ญ. ชัญญานุช เพียรรัตนพิมล
23 16898 ด.ญ. ชัญญานุช ไทรงามสูง
24 16855 ด.ญ. โชติกา จิตประไพ
25 16899 ด.ญ. โชษิตา ตาทิพย
26 16856 ด.ญ. ณธิดา พรหมภูเบศ
27 16993 ด.ญ. ณัชชา คนมาก
28 16858 ด.ญ. ณัฏฐนรี กุลวิทยรุจี
29 16901 ด.ญ. ณัฐกานต จุณณะป?ยะ
30 16902 ด.ญ. เณศรา เนื่องนาคา

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป)ที่  2/1  ป)การศึกษา  2562

อาจารย/ประจําช้ัน  อาจารย/ นลิตา  ภูสีฤทธิ์



31 16903 ด.ญ. ธนัชชญา ถิระปรารมณ
32 16905 ด.ญ. ธีรกาญจน ผลทรัพย
33 16910 ด.ญ. ปาณิศรา นานานนท
34 16947 ด.ญ. ป?ยาภรณ กมลพาณิชย
35 16997 ด.ญ. ปุญญิศา ชีวะอิสระกุล
36 16951 ด.ญ. พลอยชมพู ภูมิพัฒน
37 16998 ด.ญ. พัสราพร เจริญพงษ
38 16955 ด.ญ. เพียงขวัญ ลีลาภิวัฒน
39 16913 ด.ญ. แพรชมพู ภูมิพัฒน
40 17003 ด.ญ. ลลภัส สุธนาธิติกุล
41 17004 ด.ญ. วัชรพรรณ โรจนรุ;งมณี
42 17008 ด.ญ. วาสิตา ทองประมูล
43 17005 ด.ญ. ศรัญญา พานทอง
44 16959 ด.ญ. ศิริวิมล คุ�มเปลี่ยน
45 17007 ด.ญ. สิรามล บุญขจร
46 16871 ด.ญ. อภิษฎา วีระประดิษฐ
47 16964 ด.ญ. อรินทร บุญมาศ



ลําดับ เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล

1 16873 ด.ช. กนตนธี ยุทธิวัฒน
2 16874 ด.ช. กนิสนันท โอชารส
3 16920 ด.ช. กสิณพจน ช�างป-Cน
4 16829 ด.ช. จอมธาดา พูนศรี
5 16923 ด.ช. ชญานนท คําแท;ง
6 16882 ด.ช. ธนภัทร แดงประไพ
7 16926 ด.ช. ธนศร กุหลาบ
8 16927 ด.ช. ธนัช อนุกูล
9 16835 ด.ช. ธราเทพ มิตรผักแว;น
10 16836 ด.ช. ธัชพงษ สุขโภคี
11 16884 ด.ช. ปรานตณวัฒน แดงอินทวัฒน
12 16839 ด.ช. ปาณัสม หล;อชัชวาลกุล
13 16887 ด.ช. ปุญญาพัฒน บุญพลอยสมบัติ
14 16974 ด.ช. พงศปณต ทองมา
15 16932 ด.ช. พิชEุตม สุวรรณมุณี
16 16843 ด.ช. พิชEุตม ไทยเกษม
17 16978 ด.ช. ภูมิรพี จักรกรณ
18 16980 ด.ช. ยศภัทร ชวลี
19 16890 ด.ช. วงศกร ป?Fนทอง
20 16982 ด.ช. ศรพรหมมาศ ประสิทธิ์วิเศษ
21 16848 ด.ช. ศุภโชค พจนพาที
22 16983 ด.ช. สกรรจ โลหิตโยธิน
23 16850 ด.ญ. ชญาณิน โพธิ์อ;อง
24 16851 ด.ญ. ชญาดา เทพพิทักษ
25 16991 ด.ญ. ชญานิศา เมฆเมืองทอง
26 16900 ด.ญ. ญาดา รักสุวรรณนิมิต
27 16941 ด.ญ. ณิชาภา จินดาสงวน
28 16942 ด.ญ. ธัญญนรี เสถียรนิธิรัฐ
29 16943 ด.ญ. นภัสนันท จริยพาณิชย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป)ที่  2/2  ป)การศึกษา  2562

อาจารย/ประจําช้ัน  อาจารย/ พิมพิศา   เต3าร้ัง



30 16906 ด.ญ. นันทณภัทร ม�าทองคํากุล
31 16944 ด.ญ. บุญฑริกา ศิลปเดชากร
32 16908 ด.ญ. ปณิตา เหลืองวุฒิวงษ
33 16996 ด.ญ. ปารณีย วงษปาน
34 16864 ด.ญ. พรทิพ ซุนสง;า
35 17000 ด.ญ. พิชญาภัค ส;องศรี
36 16952 ด.ญ. พิชญาภา ปวุฒิพันธุ
37 16917 ด.ญ. เพชรี เครือทองศรี
38 16867 ด.ญ. ภัทรลิตา ก;อกอง
39 17001 ด.ญ. ภัทรา จอง
40 16914 ด.ญ. ภีมพิชญา มัคคพันธ

41 16870 ด.ญ. วาสิตา ยอดกัณหา

42 17006 ด.ญ. ศิรภัสสร เลาะเงิน

43 16961 ด.ญ. ศุภิสรา วีระสัย

44 16963 ด.ญ. สุพิชญา เอกอนันตไชย



ลําดับ เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล

1 16875 ด.ช. กฤติพงค เมืองโคตร
2 16965 ด.ช. กฤษกร แจ;มอรุณ
3 16828 ด.ช. คณิศร นิติพันธ
4 16879 ด.ช. ชวิน บริเวณไพศาล
5 16831 ด.ช. ญาณเมธี พุ;มโพธิ์
6 16924 ด.ช. ณธรรศ บุญรัตน
7 16933 ด.ช. ณัฐภัทร ถนอมรัตน
8 16969 ด.ช. ดลนภัส พุทธพงศวิไล
9 16972 ด.ช. ทิชานน มณีสุขใส
10 16928 ด.ช. ธนารินทร นาบํารุง
11 16929 ด.ช. ธีรทัศน สุธีพุฒิกานต
12 16973 ด.ช. นภัสชล ชูทองรัตน
13 16838 ด.ช. บารมี หาสุข
14 16930 ด.ช. ปรัชญานนท สังเมฆ
15 16931 ด.ช. พชร โฆษิตรเนศ
16 16976 ด.ช. ภานุวัฒน วีระวัฒนพงศ
17 16979 ด.ช. เมฆินทร รัสสัยการ
18 16935 ด.ช. ระพีพัฒน สวนสวัสด์ิ
19 16936 ด.ช. วงศธร ทองอุ;นเรือน
20 16981 ด.ช. วชิรัชพงษ นาราภัทรนันท
21 16892 ด.ช. วรรณลภย รัตนจันทร
22 16986 ด.ช. อธิษฐ ทาคาโต
23 16987 ด.ช. อริยธัช ทวีผล
24 16939 ด.ญ. กนกกร ป?ยพิพัฒนมงคล
25 16990 ด.ญ. ฉัตรชนก ยอดแก�ว
26 16897 ด.ญ. ชญาดา พงษพยัคเลิศ
27 16852 ด.ญ. ชมนภัส แนวหน�า
28 16992 ด.ญ. ชยาบุญญ จุลหิรัญ
29 16857 ด.ญ. ณศา ศศิพงษอนันต

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป)ที่  2/3  ป)การศึกษา  2562

อาจารย/ประจําช้ัน  อาจารย/ ศุภษิกานต/   ลบบํารุง



30 16994 ด.ญ. ณัฐชยาภรณ กลิ้งกลม
31 16995 ด.ญ. นงนภัส กิจขยัน
32 16907 ด.ญ. บุญสิตา ชมบุญ
33 16945 ด.ญ. ปนัสญา สุทธิจักร
34 16862 ด.ญ. ปาณิสรา คูหา
35 16948 ด.ญ. ปุณนภา แพทยกระโทก
36 16911 ด.ญ. พรชนิดา ลักขณานุรักษ
37 16954 ด.ญ. พิมพิชชา กมลกลาง
38 16865 ด.ญ. ภัคพสุตช มุขเจริญผล
39 16866 ด.ญ. ภัทรชนก เสมแย�ม
40 17002 ด.ญ. รัญญาภรณ เมืองสุวรรณ
41 16918 ด.ญ. ลภัสรดา ชีสังวร

42 16915 ด.ญ. ลลิล เล็กสวัสด์ิ

43 16958 ด.ญ. วิมลสิริ เจือกุดขม้ิน

44 16960 ด.ญ. ศุทธาอร เอ่ียมทะนัง

45 16916 ด.ญ. สิปรินทร บุญศิริยะ



ลําดับ เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล

1 16919 ด.ช. กฤติณ ยวนใจ
2 16876 ด.ช. กฤติพงศ ศรีโรจน
3 16921 ด.ช. กันตพจน คุรุศักดาพงศ
4 16966 ด.ช. กิตติภูมิ ภูมิจันทึก
5 16877 ด.ช. คมชาญ บุญประจักษ
6 16830 ด.ช. จินดาพล นารถอุดม
7 16878 ด.ช. จิรวัฒน คันธจันทร
8 16832 ด.ช. ณพนาถ พิศวงนุกุลกิจ
9 16967 ด.ช. ณภัทรพล สําเริง
10 16970 ด.ช. ทัตธน พลศิริ
11 16833 ด.ช. ทิวาศิษฏ เจริญโชคกิตติ
12 16837 ด.ช. นภาเดช อจลบุญ
13 16883 ด.ช. นัทธพงศ อุดมสินธุ
14 16840 ด.ช. ปุณณธิติ ต้ังศิริ
15 16842 ด.ช. พสิษฐ ชินบดี
16 16971 ด.ช. พิชฌนธาฎา สงขวัญ
17 16977 ด.ช. ภูกําฟOา แก�วมหิทธิ์
18 16889 ด.ช. ภูวิศ วาทะงาม
19 16934 ด.ช. เมธัส หมู;ผึ้ง
20 16846 ด.ช. รวิภาส ชูรส
21 16957 ด.ช. วันชนะ เสาะด�น
22 16938 ด.ช. สิรภพ ปล;องกระโทก
23 16985 ด.ช. สิรภพ บุญขจร
24 16894 ด.ญ. กนิษฐา เจดียแปง
25 16849 ด.ญ. กฤตยา พยัพไพร
26 16896 ด.ญ. กุลณัฐ บุญบวก
27 16940 ด.ญ. ชมฉัตร หอมสําอางค
28 16854 ด.ญ. ชาติญา นวลเมือง
29 16860 ด.ญ. ชิญาดา ทองโชค

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป)ที่  2/4  ป)การศึกษา  2562

อาจารย/ประจําช้ัน  อาจารย/ ชุลีรัตน/   ล้ํานาค



30 16904 ด.ญ. ธัญชนก กล่ําบุญ
31 16909 ด.ญ. ปรินทร ส;งแสง
32 16861 ด.ญ. ปลิดา บรรเทากุล
33 16946 ด.ญ. ป-ฐทิชา ซุนสง;า
34 16863 ด.ญ. ปาลิดา อาริยะวงค
35 16950 ด.ญ. ปุณิกา ศรีบัว
36 16999 ด.ญ. พิชชาพร ภาคสูงเนิน
37 16953 ด.ญ. พิมพพิชชา อ�นเพียร
38 16912 ด.ญ. เพชรลดา จันทรนิยม
39 16868 ด.ญ. ภูริ น�อยวัน
40 16949 ด.ญ. เมลดา เหมือนแย�ม

41 16869 ด.ญ. ยศภัจซธร ศิริณัฏสมบูรณ

42 16956 ด.ญ. รติมา ไชยวงศ

43 16962 ด.ญ. สรัลพร คงศิริเรืองไล

44 16872 ด.ญ. อริสรา แสนคํา

45 17009 ด.ญ. อิงรภัสร วีรภัทราวิจิตต




