
ลําดับ เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล

1 16518 ด.ช. กฤชณัท คงสัมฤทธิ์

2 16653 ด.ช. ณภัทร เกษมสุวรรณ

3 16523 ด.ช. ณิธิศ เจดีย แปง

4 16567 ด.ช. ตรีรัฐ นนทลี

5 16657 ด.ช. นฤพนธ บุญส,งประเสริฐ

6 16658 ด.ช. ปฏิพล เสนาะ

7 16571 ด.ช. ปรัชญากร ศรีแก0ว

8 16659 ด.ช. ป2ติพงศ ผลแก0ว

9 16661 ด.ช. ภีม สุทธิ

10 16574 ด.ช. ยงธนัต บุญรุ,ง

11 16663 ด.ช. วงศพัทธ คงขํา

12 16535 ด.ช. ศุภณัฐ ราชพัฒน 

13 16538 ด.ญ. กรรวี สุทเธนทร 

14 16583 ด.ญ. กรวรรณ กวีกิจธวัช

15 16670 ด.ญ. กวีศิลป8 ศุขเขษม

16 16581 ด.ญ. กิรณา มุกดา

17 16626 ด.ญ. กุลจิรา วนาสันติพงศ 

18 16672 ด.ญ. จริมา ศรารัชต 

19 16585 ด.ญ. จารัญดา อินอัญชัญ

20 16673 ด.ญ. จิดาภา โควสุภัทร

21 16629 ด.ญ. ชฎาณิศ คงสัมฤทธิ์

22 16674 ด.ญ. ชนนิกานต ถวิลการ

23 16676 ด.ญ. ญาณิศา ชินโสตร 

24 16545 ด.ญ. ฐิตารีย ลาลุน

25 16678 ด.ญ. ณัฐชยา สุวาทิน

26 16547 ด.ญ. ณัฐณิชา จิระธรรมกิจกุล

27 16634 ด.ญ. ณัฐวดี แก0วกําเนิด

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป)ที่  3/1  ป)การศึกษา  2562

อาจารย0ประจําช้ัน  อาจารย0 วะรุฬพันธ0   โหม2งมาตย0



28 16591 ด.ญ. ณิชาภา ใสฮาต

29 16635 ด.ญ. ธนันณัฏฐ กลั่นกลิ่น

30 16681 ด.ญ. นพชลัยย สิริแท,นเทียน

31 16550 ด.ญ. นภษร เตชาสุทธินนท 

32 16683 ด.ญ. ปราณปริยา คนชุม

33 16640 ด.ญ. ปารีณา น,วมเจริญ

34 16684 ด.ญ. ปาลิณี ศรีสุทธางกูร

35 16685 ด.ญ. เปรมวดี โสมศุภผล

36 16555 ด.ญ. พลอยปภัส เลียบสวัสด์ิ

37 16687 ด.ญ. พิชญาภา เปAยบุญมี

38 16556 ด.ญ. พิชามญชุ ผูววิทยา

39 16600 ด.ญ. รังสิตกานต ขจรรัตนวณิชย 

40 16645 ด.ญ. รัฐกานต เครือสาย

41 16559 ด.ญ. รัตนสุดา สาธรสันติกุล

42 16692 ด.ญ. วรินธร พุทธรักษา

43 16561 ด.ญ. ศศิภา เจือจ0อย

44 16603 ด.ญ. สุทัตตา จันทรเกษมพร

45 16562 ด.ญ. อภิชญา รักเถาว 

46 16649 ด.ญ. อิงค ฟDา หิรัญ



ลําดับ เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล

1 16605 ด.ช. กฤตเมธ สมโสภณ

2 16650 ด.ช. กฤสศเชษฐ อ,วมทิพย 

3 16520 ด.ช. คณพัฒน ม่ิงเมือง

4 16565 ด.ช. จักรพงศ ติยวุฒิโรจนกุล

5 16607 ด.ช. ชญานนท เสมแย0ม

6 16521 ด.ช. ชยิน สาริกา

7 16609 ด.ช. ณัฐดนัย นาคสะอาด

8 16654 ด.ช. ณัฐธีร พรศตทวีวัฒน 

9 16612 ด.ช. นรภัทร วนาอินทรายุธ

10 16527 ด.ช. ปพน ภู,งาม

11 16528 ด.ช. พงศ พิชาญ ธนาป2ยะรักษ 

12 16572 ด.ช. พชร บุญจอง

13 16615 ด.ช. พลัฏฐ รื่นจิตร

14 16617 ด.ช. รชต ดวงจันทร 

15 16618 ด.ช. รัญชน วริศ เลิศวิริยะภากร

16 16532 ด.ช. วชิรภัทร วงศ วัฒนาธรณ 

17 16533 ด.ช. วิรวัฒน นาคฤทธิ์พงศ ธร

18 16667 ด.ช. สุชน ป2ติการ

19 16536 ด.ช. สุภณัฐ รัตนเดช

20 16668 ด.ช. อัครัช ศรีแสงแก0ว

21 16537 ด.ญ. กชพร ปุริสังฆ 

22 16669 ด.ญ. กรณัฐ ยังวิลัย

23 16671 ด.ญ. กุลริศา สีแตง

24 16541 ด.ญ. จันทร เจ0า ถนอมสุข

25 16543 ด.ญ. ชนัญภรณ ดีพิจารย 

26 16544 ด.ญ. ชลณิชา มะสันเทียะ

27 16587 ด.ญ. ชัญญานุช บัวอยู,

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป)ที่  3/2  ป)การศึกษา  2562

อาจารย0ประจําช้ัน  อาจารย0 กฤษณะ   ขยัน



28 16632 ด.ญ. ณัชชา สงวนพงษ 

29 16677 ด.ญ. ณัฎฐนิช ยอดตีบ

30 16546 ด.ญ. ณัฐกฤตา พวงหอม

31 16549 ด.ญ. ธัญพิชชา ธรรมชาติ

32 16592 ด.ญ. ธัญพิชชา เกียรติภัทราภรณ 

33 16636 ด.ญ. ธัญพิชา ชื่นสมบัติ

34 16593 ด.ญ. นรพร ไตรรัตน ธนวงศ 

35 16637 ด.ญ. นฤมล พูลพันธ 

36 16682 ด.ญ. เนตรชนก ป2Hนพาน

37 16551 ด.ญ. บุริศรา พงศ ธนาธีรโชติ

38 16639 ด.ญ. ประภาพร โพธิ์เงิน

39 16595 ด.ญ. ปุณยนุช กฤษณปาณี

40 16641 ด.ญ. พนิตตา ปIญญาแก0ว

41 16688 ด.ญ. ภภัสสร สุทธิมวล

42 16690 ด.ญ. รัตนวดี นาคพริก



ลําดับ เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล

1 16563 ด.ช. กฤตภาส สมพ่ึงทอง

2 16519 ด.ช. กษิดิศ โกมุทพันธุ 

3 16564 ด.ช. กสมา กล0าการขาย

4 16606 ด.ช. กันตณัฐ จุลละทรัพย 

5 16651 ด.ช. กิตติพิชญ ป2Hนถาวรรักษ 

6 16652 ด.ช. ชยกร พวงมาลี

7 16566 ด.ช. ชานน โฮเวลส 

8 16608 ด.ช. ฐานัส คุ0มภัย

9 16610 ด.ช. ตฤณ ไทยจันทรารักษ 

10 16655 ด.ช. ถิรวิช จันทรขํา

11 16526 ด.ช. นักปราชญ บัวชื่น

12 16614 ด.ช. ปรีดิยาธร สัมฤทธิ์

13 16660 ด.ช. พสุ รัตน นราทร

14 16529 ด.ช. พัทธนันท น0อยช0อย

15 16576 ด.ช. วชิรวิชญ สลับศรี

16 16665 ด.ช. ศิลวัต กลัดทอง

17 16578 ด.ช. ศิวัช อ่ิมมาก

18 16666 ด.ช. ศุภกร สุขสุวรรณ

19 16622 ด.ช. สิรวิชญ รัตนาธรรมวัฒน 

20 16580 ด.ช. อภิภู โถสุวรรณจินดา

21 16623 ด.ช. อัครวินท จุลหิรัญ

22 16582 ด.ญ.กชมน ติรัตน ชัยกุล

23 16627 ด.ญ.จณิสตา ประสาททอง

24 16628 ด.ญ.จารุกมล บุญเรือง

25 16542 ด.ญ.จิตรินีย โพธิรัตน 

26 16630 ด.ญ.ชนิดาภา สาราสิทธิ์

27 16589 ด.ญ.ณัฐชนันท นิลวรรณ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป)ที่  3/3  ป)การศึกษา  2562

อาจารย0ประจําช้ัน  อาจารย0 ทุติยพร    บุญลี



28 16633 ด.ญ.ณัฐชยา ช,วยเวช

29 16679 ด.ญ.ณิชณัฎฐ วรรณประภา

30 16548 ด.ญ.ณิชาภัทร ยอดตีบ

31 16594 ด.ญ.ปรอยฝน สร0อยศอ

32 16552 ด.ญ.ปริณดา ยังมณี

33 16553 ด.ญ.ป2ยธิดา น้ําใจสุข

34 16638 ด.ญ. เปรมรัศมี นิจมานพ

35 16596 ด.ญ.พชรธร เตยหอม

36 16554 ด.ญ.พชรพร เริงฤทธิ์

37 16597 ด.ญ. พัชรพร เมืองชู

38 16598 ด.ญ. พิมพ ลภัส ปูคะภาค

39 16689 ด.ญ. มินรภัส ศิริเจริญวัฒน 

40 16646 ด.ญ.รุ,งไพลิน เพ็งมาก

41 16602 ด.ญ.วรรณวีร บุญญกิจไมตรี

42 16647 ด.ญ.วราภัส ธรรมวัฒนา

43 16693 ด.ญ.หัสมาศก นุ0ยตูม



ลําดับ เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล

1 16522 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ ตุลชาติ

2 16524 ด.ช. เทพประทาน เคลือบกําเหนิด

3 16568 ด.ช. ธนทัต พรหมสาขา

4 16611 ด.ช. ธนวัฒน อุปนันไชย

5 16656 ด.ช. ธรรศ พลสาร

6 16525 ด.ช. นครินทร ยุบล

7 16569 ด.ช. นพรุจ ศรีมณี

8 16570 ด.ช. นิธิพล พูลสวัสด์ิ

9 16613 ด.ช. เบญจมินณค พรรณไวย

10 16573 ด.ช. พิชชากร พิพัฒน กุลดิลก

11 16616 ด.ช. พีรดนย ธนาชัยประสิทธิ์

12 16530 ด.ช. ภูมิรพี จักรสาร

13 16662 ด.ช. ระพีพงษ แซ,หวง

14 16531 ด.ช. รัชพล สาวแดง

15 16575 ด.ช. รัชพล สิงหวิโรจน 

16 16619 ด.ช. วรเมธ สนิทมาก

17 16664 ด.ช. วีรพัฒน ม่ันมะโนธรรม

18 16577 ด.ช. วีระเมศวร พิมลวิรัชกุล

19 16534 ด.ช. ศิวกร หุ,นหลา

20 16621 ด.ช. ศิวา สุภาวงษ 

21 16579 ด.ช. สรชา กาญจนนาค

22 16624 ด.ญ กชรดา ภูมิบัลลังก 

23 16625 ด.ญ กวินธิดา พูนศุข

24 16539 ด.ญ กัญญาภัทร อิทธิพงศ เมธี

25 16540 ด.ญ ขวัญชนก ทรงจรัสพงศ 

26 16584 ด.ญ ขวัญหทัย จารนัย

27 16586 ด.ญ ชนิดาภา สารรัตน 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป)ที่  3/4  ป)การศึกษา  2562

อาจารย0ประจําช้ัน  อาจารย0 คมเวช   แดงประไพ



28 16675 ด.ญ ชมฟDา ดวงละม0าย

29 16631 ด.ญ ชุติกาญจน โคมกระจ,าง

30 16588 ด.ญณปภัช รัตนาภรณ 

31 16590 ด.ญ ณัฐธิตา โอภาสเสถียร

32 16680 ด.ญ ธมลวรรณ จิตรภัทร

33 16686 ด.ญ พรพนิดา ตรงคง

34 16642 ด.ญ พัชรมัย ล0อศรีสกุล

35 16643 ด.ญ พิสชา ปะสังคานนท 

36 16599 ด.ญ ภัณฑิลา อินทรกําแหง

37 16644 ด.ญ มณีน,าน ทัพผดุง

38 16558 ด.ญ รติกานต เชี่ยวชาญ

39 16691 ด.ญ ลัดดาวรรณ หงษ แก0ว

40 16560 ด.ญ วชิรญาณ ตันสุริยวงศ 

41 16648 ด.ญ สุธาสินี ศรีหงษ 

42 16604 ด.ญ อภิสรา สุดสาคร

43 16694 ด.ญ แอนเจลิน,า แคลร 


