
รหัสวิชา...........................ชือวิชา........................................................อาจารยผู้์สอน................................................

ลาํดับที เลขประจาํตัว ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรียน คุณลักษณะ ชุมนุม

1 ด.ช. กฤติณ ยวนใจ

2 ด.ช. กฤษกร แจ่มอรุณ

3 ด.ช. กสิณพจน์ ช้างปั้น

4 ด.ช. กันต์ธร แก้วเอียด

5 ด.ช. กิตติวินท์ ไชยสุรินทร์

6 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อนันต์ฤทธิ์กุล

7 ด.ช. ณวัฒน์ อินทรวิชัย

8 ด.ช. ธนพัฒน์ ท่ังทอง

9 ด.ช. ปรานต์ณวัฒน์ แดงอินทวัฒน์

10 ด.ช. ปัณณ์ ชุณหะสุต

11 ด.ช. ปาณัสม์ หล่อชัชวาลกุล

12 ด.ช. พชร พจน์จารุกิจ

13 ด.ช. พศวีร์ บรรลุสันติกุล

14 ด.ช. ภาณุพงศ์ เพ็ชร์มาลี

15 ด.ช. รวิ วสิกชาติ

16 ด.ช. วริสร์ หาญเกียรติกล้า

17 ด.ช. ศักดิธัช ธนาสดใส

18 ด.ช. ศักย์ศรณ์ เจิมไทย

19 ด.ญ. กนกกร ปิยพิพัฒนมงคล

20 ด.ญ. กฤศิณี โสขุมา

21 ด.ญ. กิรณา  กลิ่นสาหร่าย

22 ด.ญ. คัลลองบุณย์ บุญจรัส

23 ด.ญ. ชญาณ์นันท์ วงษ์สวัสด์ิ

24 ด.ญ. ชัญญานุช เพียรรัตน์พิมล

25 ด.ญ. ชัญญานุช ไทรงามสูง

26 ด.ญ. โชติกา จิตประไพ

27 ด.ญ. โชษิตา ตาทิพย์

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร ์ม.4/1  ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยพี์ลาภ  วงษพ์านิชย,์ อาจารยR์udyl  R.Lumaad

ชือ-สกุล
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28 ด.ญ. ญาดา รักสุวรรณนิมิต

29 ด.ญ. ณธิดา พรหมภูเบศ

30 ด.ญ. ณศา ศศิพงษ์อนันต์

31 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี กุลวิทย์รุจี

32 ด.ญ. ณัฐกานต์ จุณณะปิยะ

33 ด.ญ. เณศรา เนื่องนาคา

34 ด.ญ. ธนัชชญา ถิระปรารมณ์

35 ด.ญ. ธีรกาญจน์ ผลทรัพย์

36 ด.ญ. นันท์ณภัทร ม้าทองคํากุล

37 ด.ญ. ปาณิศรา นานานนท์

38 ด.ญ. ปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์

39 ด.ญ. ปุญญิศา ชีวะอิสระกุล

40 ด.ญ. ปุณิกา ศรีบัว

41 ด.ญ. ปุณนภา แพทย์กระโทก

42 ด.ญ. พลอยชมพู ภูมิพัฒน์

43 ด.ญ. แพรชมพู ภูมิพัฒน์

44 ด.ญ. พิมพิชชา กมลกลาง

45 ด.ญ. วัชรพรรณ โรจน์รุ่งมณี

46 ด.ญ. วาสิตา ยอดกัณหา

47 ด.ญ. ศิริวิมล คุ้มเปลี่ยน

48 ด.ญ. สรัลพร คงศิริเรืองไล

49 ด.ญ. สิรามล บุญขจร

50 ด.ญ. อภิษฎา วีระประดิษฐ์

51 ด.ญ. อิงรภัสร์ วีรภัทราวิจิตต์



ลาํดบัที เลขประจาํตวั ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรยีน คณุลกัษณะ ชมุนมุ

1 ด.ช. กฤติพงศ ศรีโรจน

2 ด.ช. กันตพจน คุรุศกัดาพงศ

3 ด.ช. คมชาญ บุญประจักษ

4 ด.ช. ณธรรศ บุญรัตน

5 ด.ช. ดลนภัส พุทธพงศวิไล

6 ด.ช. ทิชานน มณีสุขใส

7 ด.ช. ธนศร กุหลาบ

8 นาย ธนารินทร นาบํารุง

9 ด.ช. ธนัช อนุกูล

10 ด.ช. นภาเดช อจลบุญ

11 ด.ช. นัทธพงศ อุดมสินธุ

12 นาย ปริญญา  สระปทุม

13 ด.ช. พงศปณต ทองมา

14 ด.ช. พชร โฆษิตรเนศ

15 ด.ช. พิชฌนธาฎา สงขวัญ

16 ด.ช. พิชุตม สุวรรณมุณี

17 ด.ช. ภคภาส อัศวศริวิลิาศ

18 ด.ช. ภูวิศ วาทะงาม

19 ด.ช. ยศภทัร ชวลี

20 ด.ช. รวิภาส ชูรส

21 ด.ช. วชิรัชพงษ นาราภัทรนันท

22 นาย ศิรภพ บุญขจร

23 นาย ศุภโชค พจนพาที

24 ด.ช. สิรภพ ปลองกระโทก

25 ด.ญ. กฤตยา พยัพไพร

26 ด.ญ. ชญาณิน โพธิ์ออง

27 ด.ญ. ชญาดา พงษพยัคเลิศ

28 ด.ญ. ชญาดา เทพพิทักษ

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

แผนการเรยีนองักฤษ - คณิตศาสตร ์ ม.4/2  ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยอ์ารรีตัน ์ แสนคาํ   
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29 ด.ญ. ชิญาดา ทองโชค

30 ด.ญ. ณัชชา คนมาก

31 ด.ญ. ณัฐชยาภรณ กลิ้งกลม

32 ด.ญ. ณิชาภา จินดาสงวน

33 ด.ญ. ฉัตรชนก ยอดแกว

34 ด.ญ. ธัญชนก กล่ําบุญ

35 ด.ญ. นภัสนันท จริยพาณิชย

36 ด.ญ. บุญฑริกา ศิลปเดชากร

37 ด.ญ. บุญสิตา ชมบุญ

38 ด.ญ. ปลิดา บรรเทากุล

39 ด.ญ. ปาลิดา อาริยะวงค

40 น.ส. ปฐทิชา ซุนสงา

41 ด.ญ. พิมพพิชชา อนเพียร

42 ด.ญ. เพียงขวัญ  ลีลาภิวัฒน

43 ด.ญ. ภัคพสุตช มุขเจริญผล

44 ด.ญ. ภีมพิชญา มัคคพันธ

45 ด.ญ. ภูริ นอยวัน

46 ด.ญ. รติมา ไชยวงศ

47 ด.ญ. ลลภัส สุธนาธิติกุล

48 ด.ญ. วาสิตา ทองประมูล

49 ด.ญ. สุพิชญา เอกอนันตไชย

50 น.ส. สุวพัชร  สิงขร



รหสัวิชา...........................ชอืวิชา........................................................อาจารยผ์ูส้อน............................................

ลาํดบัที เลขประจาํตวั ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรยีน คณุลกัษณะ ชมุนมุ

1 นาย กนิสนันท  โอชารส

2 นาย กฤษกร  ภักดิพงศ

3 ด.ช. ชวิน บริเวณไพศาล

4 นาย ชวิศ  มงคลสวัสดิ์

5 ด.ช. ญาณเมธี พุมโพธิ์

6 นาย ณภทัรพล สําเรงิ

7 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ พิพัฒนสุภรณ

8 ด.ช. ทัตธน พลศิริ

9 ด.ช. ธนภทัร แดงประไพ

10 นาย ธราเทพ มิตรผักแวน

11 ด.ช. นภัสชล ชูทองรัตน

12 นาย บารมี หาสุข

13 นาย ปรัชญานนท สังเมฆ

14 นาย เมธัส หมูผึ้ง

15 ด.ช. ภูกําฟา แกวมหิทธิ์

16 ด.ช. ภูมิรพี จักรกรณ

17 ด.ช. ระพีพัฒน สวนสวัสดิ์

18 ด.ช. วงศธร ทองอุนเรอืน

19 นาย วันชนะ เสาะดน

20 นาย สกรรจ โลหิตโยธิน

21 ด.ญ. กนิษฐา เจดียแปง

22 ด.ญ. กิตตาพร  ดีชู

23 ด.ญ. กุลณัฐ บุญบวก

24 ด.ญ. ชญานิศา เมฆเมืองทอง

25 ด.ญ. ชยาบุญญ จุลหิรัญ

26 ด.ญ. ชมฉัตร หอมสําอางค

27 น.ส. ชัชฎา  สวัสดี

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

 แผนการเรยีนศิลป์ภาษา  ม.4/3 ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยป์ระเวศ  ลาวณัยศิ์ริ

ชือ-สกลุ
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28 น.ส. ชาติญา นวลเมือง 

29 ด.ญ. นิศารัตน กอนทอง

30 ด.ญ. ปณิตา เหลืองวุฒิวงษ

31 ด.ญ. ปนัสญา คุรพุันธ

32 ด.ญ. ปารณีย วงษปาน

33 น.ส. พรทิพ ซุนสงา

34 น.ส. พิมพวลัญธ  โพธิ์นาแค

35 ด.ญ. พิชชาพร  ภาคสูงเนิน

36 ด.ญ. พิชญาภัค สองศรี

37 ด.ญ. พิชญาภา ปวุฒิพันธุ

38 น.ส. แพรวัลย  ไกรสวัสดิ์

39 น.ส. ภัทรชนก เสมแยม 

40 ด.ญ. ยศภจัซธร ศริิณัฎสมบูรณ

41 น.ส. รัญญาภรณ เมืองสุวรรณ  

42 ด.ญ. ลลิล เล็กสวัสดิ์

43 ด.ญ. วิมลสิริ เจือกุดขมิ้น

44 ด.ญ. ศรัญญา พานทอง

45 ด.ญ. ศิรภสัสร เลาะเงิน

46 ด.ญ. ศุภสิรา วีระสัย

47 น.ส. สัณหสิรี สินธุนอง

48 น.ส. หัฐยาพร กลําพบุตร

49 ด.ญ. อัญชนา สอนจันทร

50 น.ส. ไอริณ  สุพรรณ
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