
ลาํดบั เลขประจาํตวั ช่ือ นามสกุล
1 16922 ด.ช. กิตติวนิท์ ไชยสุรินทร์
2 16881 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อนนัต์ฤทธ์ิกุล
3 16968 ด.ช. ณวฒัน์ อินทรวชิยั
4 16925 ด.ช. ธนพฒัน์ ทัง่ทอง
5 16885 ด.ช. ปัณณ์ ชุณหะสุต
6 16886 ด.ช. ปัณณทตั บดีศรีสวสัด์ิ
7 16839 ด.ช. ปาณัสม์ หล่อชชัวาลกุล
8 16975 ด.ช. พชร พจน์จารุกิจ
9 16841 ด.ช. พศวร์ี บรรลุสันติกุล

10 16888 ด.ช. ภคภาส อศัวศิริวลิาศ
11 16844 ด.ช. ภาณุพงศ์ เพ็ชร์มาลี
12 16845 ด.ช. รวิ วสิกชาติ
13 16891 ด.ช. วรติ เช่ือมชิต
14 16847 ด.ช. วริสร์ หาญเกียรติกลา้
15 16937 ด.ช. ศกัดิธชั ธนาสดใส
16 16893 ด.ช. ศกัยศ์รณ์ เจิมไทย
17 16848 ด.ช. ศุภโชค พจนพาที
18 16988 ด.ญ. กฤศิณี โสขุมา
19 16895 ด.ญ. กิรณา กลิ่นสาหร่าย
20 16989 ด.ญ. คลัลองบุณย์ บุญจรัส
21 16853 ด.ญ. ชญัญานุช เพียรรัตน์พิมล
22 16898 ด.ญ. ชญัญานุช ไทรงามสูง
23 16855 ด.ญ. โชติกา จิตประไพ
24 16899 ด.ญ. โชษิตา ตาทิพย์
25 16856 ด.ญ. ณธิดา พรหมภูเบศ
26 16858 ด.ญ. ณัฏฐน์รี กุลวทิยรุ์จี
27 16901 ด.ญ. ณัฐกานต์ จุณณะปิยะ
28 16902 ด.ญ. เณศรา เน่ืองนาคา

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1  ปีการศึกษา  2563

อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารยชิ์ดาพนัธ์ุ  มูลผล , อ.นราธิป  แกว้ทอง



29 16903 ด.ญ. ธนชัชญา ถิระปรารมณ์
30 16905 ด.ญ. ธีรกาญจน์ ผลทรัพย์
31 16910 ด.ญ. ปาณิศรา นานานนท์
32 16947 ด.ญ. ปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์
33 16997 ด.ญ. ปุญญิศา ชีวะอิสระกุล
34 16951 ด.ญ. พลอยชมพู ภูมิพฒัน์
35 16998 ด.ญ. พสัราพร เจริญพงษ์
36 16955 ด.ญ. เพียงขวญั ลีลาภิวฒัน์
37 16913 ด.ญ. แพรชมพู ภูมิพฒัน์
38 17003 ด.ญ. ลลภสั สุธนาธิติกุล
39 17004 ด.ญ. วชัรพรรณ โรจน์รุ่งมณี
40 17008 ด.ญ. วาสิตา ทองประมูล
41 17005 ด.ญ. ศรัญญา พานทอง
42 16959 ด.ญ. ศิริวมิล คุม้เปลี่ยน
43 17007 ด.ญ. สิรามล บุญขจร
44 16871 ด.ญ. อภิษฎา วรีะประดิษฐ์
45 16964 ด.ญ. อรินทร บุญมาศ
46 17009 ด.ญ. อิงรภสัร์ วรีภทัราวจิิตต์



ลาํดบั เลขประจาํตวั ช่ือ นามสกุล

1 16919 ด.ช. กฤติณ ยวนใจ
2 16875 ด.ช. กฤติพงค์ เมืองโคตร
3 16965 ด.ช. กฤษกร แจ่มอรุณ
4 16827 ด.ช. กนัต์ธร แกว้เอียด
5 16830 ด.ช. จินดาพล นารถอุดม
6 16924 ด.ช. ณธรรศ บุญรัตน์
7 16967 ด.ช. ณภทัรพล สาํเริง
8 16970 ด.ช. ทตัธน พลศิริ
9 16833 ด.ช. ทิวาศิษฏ์ เจริญโชคกิตติ

10 16928 ด.ช. ธนารินทร์ นาบาํรุง
11 16835 ด.ช. ธราเทพ มิตรผกัแวน่
12 16930 ด.ช. ปรัชญานนท์ สังเมฆ
13 16884 ด.ช. ปรานต์ณวฒัน์ แดงอินทวฒัน์
14 16887 ด.ช. ปุญญาพฒัน์ บุญพลอยสมบติั
15 16931 ด.ช. พชร โฆษิตรเนศ
16 16971 ด.ช. พิชฌน์ธาฎา สงขวญั
17 16932 ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณมุณี
18 16977 ด.ช. ภูกาํฟ้า แกว้มหิทธ์ิ
19 16978 ด.ช. ภูมิรพี จกัรกรณ์
20 16980 ด.ช. ยศภทัร ชวลี
21 16846 ด.ช. รวภิาส ชูรส
22 16935 ด.ช. ระพีพฒัน์ สวนสวสัด์ิ
23 16983 ด.ช. สกรรจ์ โลหิตโยธิน
24 16939 ด.ญ. กนกกร ปิยพิพฒันมงคล
25 16896 ด.ญ. กุลณัฐ บุญบวก
26 16990 ด.ญ. ฉตัรชนก ยอดแกว้
27 16850 ด.ญ. ชญาณิน โพธ์ิอ่อง
28 16851 ด.ญ. ชญาดา เทพพิทกัษ์

โ รงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2  ปีการศึกษา  2563

อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารยภ์ทรพรรณ  กุลดว้ง , อ.พีรพงศ์  บุญฤกษ์



29 16991 ด.ญ. ชญานิศา เมฆเมืองทอง
30 16940 ด.ญ. ชมฉตัร หอมสาํอางค์
31 16992 ด.ญ. ชยาบุญญ์ จุลหิรัญ
32 16995 ด.ญ. นงนภสั กิจขยนั
33 16946 ด.ญ. ปัฐทิชา ซุนสง่า
34 16862 ด.ญ. ปาณิสรา คูหา
35 16948 ด.ญ. ปุณนภา แพทยก์ระโทก
36 16950 ด.ญ. ปุณิกา ศรีบวั
37 16911 ด.ญ. พรชนิดา ลกัขณานุรักษ์
38 16864 ด.ญ. พรทิพ ซุนสง่า
39 16999 ด.ญ. พิชชาพร ภาคสูงเนิน
40 17000 ด.ญ. พิชญาภคั ส่องศรี
41 16912 ด.ญ. เพชรลดา จนัทรนิยม
42 16917 ด.ญ. เพชรี เครือทองศรี
43 16949 ด.ญ. เมลดา เหมือนแยม้
44 16956 ด.ญ. รติมา ไชยวงศ์
45 16961 ด.ญ. ศุภิสรา วรีะสยั



ลาํดบั เลขประจาํตวั ช่ือ นามสกุล

1 16873 ด.ช. กนต์นธี ยุทธิวฒัน์
2 16921 ด.ช. กนัต์พจน์ คุรุศกัดาพงศ์
3 16966 ด.ช. กิตติภูมิ ภูมิจนัทึก
4 16877 ด.ช. คมชาญ บุญประจกัษ์
5 16878 ด.ช. จิรวฒัน์ คนัธจนัทร์
6 16832 ด.ช. ณพนาถ พิศวงนุกุลกิจ
7 16933 ด.ช. ณัฐภทัร ถนอมรัตน์
8 16834 ด.ช. ธนกฤต คณาเตชวรรณ
9 16882 ด.ช. ธนภทัร แดงประไพ

10 16836 ด.ช. ธชัพงษ์ สุขโภคี
11 16837 ด.ช. นภาเดช อจลบุญ
12 16840 ด.ช. ปุณณ์ธิติ ตั้งศิริ
13 16974 ด.ช. พงศ์ปณต ทองมา
14 16843 ด.ช. พิชญุตม์ ไทยเกษม
15 16976 ด.ช. ภานุวฒัน์ วรีะวฒันพงศ์
16 16889 ด.ช. ภูวศิ วาทะงาม
17 16979 ด.ช. เมฆินทร์ รัสสัยการ
18 16934 ด.ช. เมธสั หมู่ผ้ึง
19 16890 ด.ช. วงศกร ป่ินทอง
20 16957 ด.ช. วนัชนะ เสาะดน้
21 16938 ด.ช. สิรภพ ปล่องกระโทก
22 16986 ด.ช. อธิษฐ์ ทาคาโต
23 16987 ด.ช. อริยธ์ชั ทวผีล
24 16894 ด.ญ. กนิษฐา เจดียแ์ปง
25 16849 ด.ญ. กฤตยา พยพัไพร
26 16859 ด.ญ. ชญาณ์นนัท์ วงษส์วสัด์ิ
27 16854 ด.ญ. ชาติญา นวลเมือง
28 16904 ด.ญ. ธญัชนก กลํ่าบุญ

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3  ปีการศึกษา  2563

อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารยก์ฤษณะ  ขยนั , อ.วะรุฬพนัธ์  โหม่งมาตย์



29 16943 ด.ญ. นภสันนัท์ จริยพาณิชย์
30 16944 ด.ญ. บุญฑริกา ศิลปเดชากร
31 16907 ด.ญ. บุญสิตา ชมบุญ
32 16908 ด.ญ. ปณิตา เหลืองวฒิุวงษ์
33 16945 ด.ญ. ปนสัญา คุรุพนัธ์
34 16909 ด.ญ. ปรินทร ส่งแสง
35 16996 ด.ญ. ปารณีย์ วงษป์าน
36 16863 ด.ญ. ปาลิดา อาริยะวงค์
37 16952 ด.ญ. พิชญาภา ปวฒิุพนัธ์ุ
38 16953 ด.ญ. พิมพ์พิชชา อน้เพียร
39 16866 ด.ญ. ภทัรชนก เสมแยม้
40 16867 ด.ญ. ภทัรลิตา ก่อกอง
41 16914 ด.ญ. ภีมพิชญา มคัคพนัธ์
42 17002 ด.ญ. รัญญาภรณ์ เมืองสุวรรณ
43 16870 ด.ญ. วาสิตา ยอดกณัหา
44 16962 ด.ญ. สรัลพร คงศิริเรืองไล
45 16872 ด.ญ. อริสรา แสนคาํ





ลาํดบั เลขประจาํตวั ช่ือ นามสกุล
1 16874 ด.ช. กนิสนนัท์ โอชารส
2 16876 ด.ช. กฤติพงศ์ ศรีโรจน์
3 16920 ด.ช. กสิณพจน์ ชา้งป้ัน
4 16828 ด.ช. คณิศร นิติพนัธ์
5 16829 ด.ช. จอมธาดา พูนศรี
6 16923 ด.ช. ชญานนท์ คาํแท่ง
7 16879 ด.ช. ชวนิ บริเวณไพศาล
8 16831 ด.ช. ญาณเมธี พุ่มโพธ์ิ
9 16969 ด.ช. ดลนภสั พุทธพงศ์วไิล

10 16972 ด.ช. ทิชานน มณีสุขใส
11 16926 ด.ช. ธนศร กุหลาบ
12 16927 ด.ช. ธนชั อนุกูล
13 16929 ด.ช. ธีรทศัน์ สุธีพุฒิกานต์
14 16973 ด.ช. นภสัชล ชูทองรัตน์
15 16883 ด.ช. นทัธพงศ์ อุดมสินธ์ุ
16 16838 ด.ช. บารมี หาสุข
17 16842 ด.ช. พสิษฐ์ ชินบดี
18 16936 ด.ช. วงศธร ทองอุ่นเรือน
19 16981 ด.ช. วชิรัชพงษ์ นาราภทัรนนัท์
20 16892 ด.ช. วรรณลภย์ รัตนจนัทร์
21 16982 ด.ช. ศรพรหมมาศ ประสิทธ์ิวเิศษ
22 16985 ด.ช. สิรภพ บุญขจร
23 16897 ด.ญ. ชญาดา พงษพ์ยคัเลิศ
24 16852 ด.ญ. ชมนภสั แนวหนา้
25 16860 ด.ญ. ชิญาดา ทองโชค
26 16900 ด.ญ. ญาดา รักสุวรรณนิมิต
27 16857 ด.ญ. ณศา ศศิพงษอ์นนัต์
28 16993 ด.ญ. ณัชชา คนมาก

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/4  ปีการศึกษา  2563

อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารยทุ์ติยพร  บุญลี , อ.Mark



29 16994 ด.ญ. ณัฐชยาภรณ์ กลิ้งกลม
30 16941 ด.ญ. ณิชาภา จินดาสงวน
31 16942 ด.ญ. ธญัญ์นรี เสถียรนิธิรัฐ
32 16906 ด.ญ. นนัทณ์ภทัร มา้ทองคาํกุล
33 16861 ด.ญ. ปลิดา บรรเทากุล
34 16954 ด.ญ. พิมพิชชา กมลกลาง
35 16865 ด.ญ. ภคัพสุตช์ มุขเจริญผล
36 17001 ด.ญ. ภทัรา จอง
37 16868 ด.ญ. ภูริ นอ้ยวนั
38 16869 ด.ญ. ยศภจัซธร ศิริณัฏสมบูรณ์
39 16918 ด.ญ. ลภสัรดา ชีสังวร
40 16915 ด.ญ. ลลิล เล็กสวสัด์ิ
41 16958 ด.ญ. วมิลสิริ เจือกุดขม้ิน
42 17006 ด.ญ. ศิรภสัสร เลาะเงิน
43 16960 ด.ญ. ศุทธาอร เอี่ยมทะนงั
44 16916 ด.ญ. สิปรินทร์ บุญศิริยะ
45 16963 ด.ญ. สุพิชญา เอกอนนัตไชย


