
ลาํดบั เลขประจาํตวั ช่ือ นามสกุล

1 17248 ด.ช. จิรภทัร จีนขจร

2 17294 ด.ช. ฐาปนิต รักประสงค์

3 17206 ด.ช. ณัฐดนยั เตชปัญญาวงศ์

4 17162 ด.ช. ธนภทัร จารุสิริรังษี

5 17253 ด.ช. ธรรมปพน พนัธ์สวสัด์ิ

6 17208 ด.ช. ธชัพล สิงห์สวรรค์

7 17298 ด.ช. ธีทตั เลี่ยมสกุล

8 17163 ด.ช. ธีรกานต์ อินคง

9 17260 ด.ช. พงศ์ศรัณย์ เรืองอุไร

10 17304 ด.ช. พฤฒธิสติ แกว้นํ้าหน่ึง

11 17171 ด.ช. ภาสวชิญ์ เย็นกาย

12 17220 ด.ช. สิรวชิญ์ โปรา

13 17315 ด.ญ. กฤตพร อุ่นพฒันาศิลป์

14 17268 ด.ญ. กลัยภรณ์ เงินดี

15 17177 ด.ญ. กุลิสรา ซุ่นพงศ์

16 17182 ด.ญ. ญาริณดา เทียมเพชร

17 17183 ด.ญ. ฐิตาภา มงคลวฒิุกุล

18 17320 ด.ญ. ณัฐนิดา ศิริเพชร

19 17271 ด.ญ. ณิชากร สมิตเวช

20 17187 ด.ญ. เณวสิาข์ ไทรสาขา

21 17188 ด.ญ. ตุลยดา ยอดแกว้

22 17189 ด.ญ. ธวลัรัตน์ ผูววทิยา

23 17321 ด.ญ. นฏกร อินทรใจ

24 17228 ด.ญ. นภทัรจนัทร์ สวสัดีผล

25 17233 ด.ญ. ปัสนา สวาสด์ิเพ็ชร

26 17279 ด.ญ. พรลภสั ศรีไพศาลนนท์

27 17325 ด.ญ. พชัรวลยั ปานจนัทร์

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1  ปีการศึกษา  2563
อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารยด์วงใจ  โชวท์ะเล  ,  อาจารยชุ์ลีรัตน์  ลํ้านาค



28 17234 ด.ญ. พชัรวลยั วรรธนะเมธาวงศ์

29 17236 ด.ญ. พิมพ์ชนก เคหะสมบูรณ์ชยั

30 17281 ด.ญ. พีรดา ผลชู

31 17237 ด.ญ. ภานรินทร์ จุลเจือ

32 17238 ด.ญ. ภิรญา ลิมปสุรัติ

33 17239 ด.ญ. มนตวณัย์ จินดาเทพกาญจน์

34 17282 ด.ญ. มณัชุสา ยอดคาํ

35 17332 ด.ญ. ยุวสิรินทร์ หงษโ์ต

36 17196 ด.ญ. รสาสิรีย์ เหลืองหิรัญ

37 17197 ด.ญ. วรปภตัร ระกิติ

38 17241 ด.ญ. วรางคณา ประสงคดี์

39 17283 ด.ญ. วริิยาภรณ์ แคธริน วงษว์านิช

40 17284 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ภาคศิริ

41 17286 ด.ญ. สิปราง ลิ้มศิริพนัธ์

42 17287 ด.ญ. สุชาวลี รุ่งสุริยะศิลป์

43 17245 ด.ญ. อภิชญา บุญขวญั

44 17200 ด.ญ. อินทุกานต์ เกิดวสิัย

45 17335 ด.ญ. อุษณิษา สุวรรณศร



ลาํดบั เลขประจาํตวั ช่ือ นามสกุล
1 17246 ด.ช. กนกพล ชาริโท
2 17201 ด.ช. กรรณพชัร สกุลอิงครัตถ์
3 17202 ด.ช. กฤตภาส วจิารณกรณ์
4 17247 ด.ช. กณัต์ธีภพ กอทรัพยไ์พศาล
5 17203 ด.ช. จิรภทัร แจ่มใส
6 17158 ด.ช. ชณภตั ทองจาํนงค์
7 17207 ด.ช. ณัฐพล เข็มอนุสุข
8 17296 ด.ช. ธนดล เฉิดชมจนัทร์
9 17164 ด.ช. ธีรศกัด์ิ รอดเรืองศรี

10 17165 ด.ช. ธีรศกัด์ิ สินธุอสัว์
11 17255 ด.ช. นราธิป สิริธีรธาํรง
12 17209 ด.ช. นนัทภพ ภราสมพงษ์
13 17210 ด.ช. นิชคุณ รุ่งจิรวารักษ์
14 17301 ด.ช. ประจกัษจิ์ฎฎ์ จนัทร์ควง
15 17302 ด.ช. ปรินทร์ ปัญญานนัทกิตต์ิ
16 17257 ด.ช. ปัณณธร จรรยาพฒันานุกูล
17 17258 ด.ช. ปัณณพฒัน์ รัตอาภา
18 17213 ด.ช. ปิติพฒัน์ ตรีรัตนกิตติกุล
19 17170 ด.ช. พีรวสั พีเจิม
20 17262 ด.ช. ภวศิ กฤษณามระ
21 17307 ด.ช. ภาสุร มณีนาค
22 17215 ด.ช. ภูริภทัร หลิ่วรุ่งเรือง
23 17310 ด.ช. ศุภกร ยอดกณัหา
24 17267 ด.ช. อรรถพนัธ์ ทองภู
25 17224 ด.ญ. จิรชยา สุ่มขาํ
26 17225 ด.ญ. ชนิตา ชุน้สามพราน
27 17319 ด.ญ. ญาดา ศศิพงษอ์นนัต์
28 17184 ด.ญ. ณัชชา ไพศาลธรรม

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2  ปีการศึกษา  2563

อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารย ์ดร.ประพนัธ์  ลํ้านาค , อาจารยน์ลิตา  ภูสีฤทธ์ิ



29 17186 ด.ญ. ณัฐธิดา มีอยู่
30 17190 ด.ญ. ธนัยาภทัร์ รุจรวสุีทธิทอง
31 17322 ด.ญ. นทัธ์ชนนั ประยูรศรี
32 17323 ด.ญ. นิชาภา คล่องอกัขระ
33 17275 ด.ญ. บณัฑิตา กลึงศาสตร์
34 17230 ด.ญ. บุญญาดา จนัทรสิทธ์ิ
35 17326 ด.ญ. พาขวญั ทัง่ทอง
36 17193 ด.ญ. พิมพ์วลญัช์ อุดมโถชน์
37 17327 ด.ญ. พิยดา งามเจริญสุขพร
38 17194 ด.ญ. พิรานนัท์ เหลืองอร่ามชยั
39 17330 ด.ญ. ภคัจิรา พวกดี
40 17333 ด.ญ. รมยธี์รา สินภกัดี
41 17198 ด.ญ. ศรุดา ศรีทอง
42 17285 ด.ญ. ศุภิสร นิลมยั
43 17244 ด.ญ. อชิรญา พนัธ์ุยาง
44 17289 ด.ญ. อภิสรา เพ่ิมบาํเพ็ญพฒัน์
45 17290 ด.ญ. อลิสา ชีสังวร



ลาํดบั เลขประจาํตวั ช่ือ นามสกุล
1 17291 ด.ช. กฤตภาส สายแกว้
2 17157 ด.ช. กฤติมา ลบพ้ืน
3 17292 ด.ช. กวชิพฒัน์ เอี่ยมศิลป์
4 17293 ด.ช. กนัต์กวี ระวสิะญา
5 17159 ด.ช. ชนาธิป เคนรัง
6 17160 ด.ช. ชยัภทัร เขมน้กสิกรรม
7 17250 ด.ช. ชีระวทิย์ ดินขุนทด
8 17204 ด.ช. ฐปนวฒัน์ ประมูลศิลป์
9 17295 ด.ช. ณปภชั สุจริตธรรม

10 17205 ด.ช. ณัฏฐชยั ไทรวฒันาศกัด์ิ
11 17161 ด.ช. ธนกฤต ดุจจานุทศัน์
12 17297 ด.ช. ธารา บูรณะบญัญติั
13 17166 ด.ช. นพรุจ กิจจารุวรรณกุล
14 17168 ด.ช. ปวธิ ดวงจิตโชติช่วง
15 17169 ด.ช. ปัญญโชค ปัทมสุวรรณ
16 17303 ด.ช. ปัณณวชิญ์ เลิศวริิยะภากร
17 17261 ด.ช. พฤกษ์ วงคอ์ามาตย์
18 17218 ด.ช. วรดนยั สอนราษี
19 17219 ด.ช. วสุ ศรีคาํพา
20 17173 ด.ช. ศิรวชิญ์ ผาทอง
21 17309 ด.ช. ศิวกร โกมลเลิศ
22 17174 ด.ช. ศุภกร สาระมะคุณ
23 17266 ด.ช. สุพฒัน์ ภิรมยเ์มือง
24 17312 ด.ช. อินทชั อิสระธานนัท์
25 17178 ด.ญ. เขมิสรา เจริญสม
26 17314 ด.ญ. กนกวรรณ แซ่เต้ือง
27 17222 ด.ญ. คุณิตา ปรงเกษม
28 17317 ด.ญ. จิณัฐตา วรสาตร์

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3  ปีการศึกษา  2563

อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารยศุ์ภษิกานต์  ลบบาํรุง , อาจารยค์มเวช  แดงประไพ 



29 17223 ด.ญ. จินต์จุฑา จนัทานี
30 17269 ด.ญ. ชญาภา เบญจเทพานนัท์
31 17318 ด.ญ. ชาลิสา ลี้หยง
32 17181 ด.ญ. ชุติรดา มีเกิดมูล
33 17185 ด.ญ. ณัชชา แยม้สุขสวสัด์ิ
34 17227 ด.ญ. ณัฐนรี สวสัม่ิง
35 17273 ด.ญ. ธญัชนก ภคักรณ์กุล
36 17274 ด.ญ. ธญัญลกัษณ์ ชมดี
37 17191 ด.ญ. นภสันนัท์ ภู่น่ิม
38 17229 ด.ญ. นภสัวรรณ อาํภาพร้อม
39 17277 ด.ญ. ปัญจมาพร แสงภกัดี
40 17235 ด.ญ. พิชญาภา แวน่แควน้
41 17328 ด.ญ. ฟ้าใส พลฤทธ์ิ
42 17240 ด.ญ. วรันธร ขวญัไสวธรรม
43 17243 ด.ญ. ศศิธร พิพฒัน์ธรรมกุล
44 17334 ด.ญ. สรมน จกัรเครือ



ลาํดบั เลขประจาํตวั ช่ือ นามสกุล
1 17156 ด.ช. กฤณพชร์ ศิริวรสกุล
2 17249 ด.ช. ชวศิ มณีทอง
3 17251 ด.ช. ณภทัร บรรลุพงษ์
4 17252 ด.ช. ธนกฤต สินทรัพย์
5 17299 ด.ช. เธียนไท ไชยวงั
6 17254 ด.ช. นภนต์ ชะลอกลาง
7 17300 ด.ช. นรวฒัน์ ทรัพยเ์จริญ
8 17256 ด.ช. นํ้าเพชร สติใหม่
9 17167 ด.ช. บวรพฒัน์ โนนเวยีงแก

10 17211 ด.ช. ปภพ ภู่งาม
11 17212 ด.ช. ปัณณทตั เสนสอน
12 17259 ด.ช. ปุณวชัร ปุญชเขตต์ทิกุล
13 17305 ด.ช. พสักร นาคนั
14 17214 ด.ช. พิตรพิบูล วจิิตรโท
15 17306 ด.ช. พีรพงษ์ แซ่เจียง
16 17308 ด.ช. ภูผา พฒันพงศ์
17 17216 ด.ช. มหาสมุทร พนัธุรักษ์
18 17217 ด.ช. รัฐธีร์ พรศตทววีฒัน์
19 17263 ด.ช. รัตนกรัณฑ์ สัจจปาละ
20 17172 ด.ช. วชิรวชิ วงศาโรจน์
21 17264 ด.ช. วรพล ตรีอรุณ
22 17265 ด.ช. ศิรวร์ี มีศรัณยช์ยั
23 17311 ด.ช. สิรดนยั แยม้สวสัด์ิ
24 17221 ด.ช. สุธาธรรม พชัรเจริญพงศ์
25 17175 ด.ช. สุริยภู์มิ ภาณุเชษฐโยธิน
26 17313 ด.ญ. กณิศญาดา จิตต์ช่ืน
27 17316 ด.ญ. คคันางค์ ขาํขนิษฐ
28 17179 ด.ญ. งามรัศม์ิ พูสิทธ์

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  ปีการศึกษา  2563

อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารยสุ์วตัร์  ผาทอง , อาจารยพิ์มพิศา  เต่าร้ัง



29 17180 ด.ญ. จิดาภา บุญเสริม
30 17226 ด.ญ. ณหฤทยั คลอ้ยเอี่ยม
31 17270 ด.ญ. ณัฐณิชา วชิาพร
32 17272 ด.ญ. ธนิตา ชยัพล
33 17192 ด.ญ. นิชาภา ธรรมานนท์
34 17231 ด.ญ. ปณิตา ลออจนัทร์
35 17276 ด.ญ. ปณิตา ศรีสุดดี
36 17232 ด.ญ. ปัณณิกา จูฑะพุทธิ
37 17324 ด.ญ. เปมิกา สมบูรณ์วงษ์
38 17278 ด.ญ. พชรพร รามสูตร
39 17280 ด.ญ. พชัราภา เมืองชู
40 17195 ด.ญ. ภคพร เช่ือมชิต
41 17329 ด.ญ. ภรันยา ลาลุน
42 17331 ด.ญ. ภคัจิรา มานะกิจ
43 17242 ด.ญ. วริากานต์ กาญจนไพบูลย์
44 17288 ด.ญ. สุพิชญา แกว้เฉลิม
45 17199 ด.ญ. อรกญัญา สถิตยเ์วยีงทอง


