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

ลาํดบัที เลขประจาํตวั ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรยีน คณุลกัษณะ ชมุนมุ

1 17655 นาย กสมา กลาการขาย

2 17656 นาย กิตติพิชญ ปนถาวรรกัษ    

3 17657 นาย กันตณัฐ จุลละทรัพย

4 17658 นาย จักรพงศ ติยวุฒโิรจนกุล

5 17659 นาย ชยกร พวงมาลี

6 17660 นาย ตรีรัฐ นนทลี

7 17661 นาย นครินทร ยุบล               

8 17662 นาย ปฏิพล เสนาะ

9 17663 นาย ปรัชญากร ศรแีกว           

10 17664 นาย พลัฏฐ รื่นจิตร

11 17665 นาย ยงธนัต บุญรุง

12 17666 นาย ระพีพงษ แซหวง           

13 17667 นาย รัชพล สาวแดง

14 17668 นาย รัญชนวริศ เลิศวิริยะภากร

15 17670 นาย วีระเมศวร พิมลวิรัชกุล

16 17671 นาย ศิลวัต กลัดทอง

17 17672 นาย ศุภกร สุขสุวรรณ

18 17673 นาย ศุภณัฐ ราชพัฒน

19 17674 น.ส. กรวรรณ กวีกิจธวัช

20 17675 น.ส. กวีศิลป ศขุเขษม

21 17676 น.ส. กัญญาภัทร อิทธิพงศเมธี

22 17678 น.ส. ขวัญชนก ทรงจรัสพงศ

23 17679 น.ส. จริมา ศรารัชต

24 17680 น.ส. จารัญดา อินอัญชัญ

25 17681 น.ส. ชนนิกานต ถวิลการ

26 17682 น.ส. ชมฟา ดวงละมาย      

27 17683 น.ส. ญาณิศา ชินโสตร

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

 แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร ์ม.5/1  ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยอ์ติพงศ ์ ชยัวาสี

ชือ-สกลุ



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

ลาํดบัที เลขประจาํตวั ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรยีน คณุลกัษณะ ชมุนมุ

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

 แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร ์ม.5/1  ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยอ์ติพงศ ์ ชยัวาสี

ชือ-สกลุ

28 17684 น.ส. ฐิตารีย ลาลุน

29 17685 น.ส. ณัฐวดี แกวกําเนิด

30 17686 น.ส. ณัชชา สงวนพงษ

31 17687 น.ส. ณัฐณิชา จิระธรรมกิจกุล

32 17688 น.ส. ณัฐธิตา โอภาสเสถียร

33 17689 น.ส. ธัญพิชา ชื่นสมบัติ

34 17690 น.ส. ธนันณัฏฐ กลั่นกลิ่น         

35 17691 น.ส. ธมลวรรณ  จิตรภัทร

36 17692 น.ส. นพชลัยย สิริแทนเทียน     

37 17693 น.ส. เปรมวดี โสมศุภผล

38 17694 น.ส. ปาลิณี ศรสีุทธางกูร

39 17695 น.ส. ปยธิดา น้ําใจสุข

40 17697 น.ส. พิชามญชุ ผูววิทยา

41 17698 น.ส. รังสิตกานต ขจรรัตนวณิชย

42 17699 น.ส. วรรณวีร บุญญกิจไมตรี

43 17700 น.ส. วรนิธร พุทธรกัษา

44 17701 น.ส. ศศิภา เจือจอย

45 17703 น.ส. สุธาสินี ศรีหงษ

46 17704 น.ส. หัสมาศก นุยตูม

47 17787 น.ส. ณัฐชยา สุวาทิน



ลาํดบัที เลขประจาํตวั ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรยีน คณุลกัษณะ ชมุนมุ

1 17705 นาย กฤชณัท คงสัมฤทธิ์          

2 17706 นาย กฤตภาส สมพึ่งทอง

3 17707 นาย กฤติน กมลสินธุ

4 17708 นาย กษิดิศ โกมุทพันธุ      

5 17709 นาย ฐานัส คุมภัย

6 17710 นาย ณัฐกิตติ์ ตุลชาติ

7 17711 นาย ณัฐธีร พรศตทวีวัฒน

8 17712 นาย เบญจมินณค  พรรณไวย

9 17713 นาย เทพประทาน เคลือบกําเหนิด

10 17714 นาย ธรรศ พลสาร            

11 17715 นาย นรภัทร วนาอินทรายุธ

12 17716 นาย นิธิพล พูลสวัสดิ์

13 17717 นาย ปติพงศ ผลแกว            

14 17718 นาย พีรดนย ธนาชัยประสิทธิ์

15 17719 นาย พสุ รตันนราทร

16 17720 นาย ภูมิรพี จักรสาร           

17 17721 นาย รชต ดวงจันทร

18 17722 นาย รัชพล สิงหวิโรจน

19 17723 นาย วรเมธ สนิทมาก        

20 17724 นาย วชิรวิชญ สลับศรี

21 17725 นาย วีรพัฒน มั่นมะโนธรรม

22 17726 นาย ศิวา สุภาวงษ

23 17727 นาย ศิวกร  หุนหลา

24 17728 นาย ศิวัช อิ่มมาก

25 17729 นาย สรชา กาญจนนาค

26 17730 นาย สิรวิชญ รัตนาธรรมวัฒน

27 17731 นาย สุภณัฐ รตันเดช

28 17732 น.ส. กชพร ปุริสังฆ

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

แผนการเรยีนองักฤษ - คณิตศาสตร ์ ม.5/2  ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยป์กรชยั  เมืองโคตร 

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

ชือ-สกลุ



ลาํดบัที เลขประจาํตวั ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรยีน คณุลกัษณะ ชมุนมุ

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

แผนการเรยีนองักฤษ - คณิตศาสตร ์ ม.5/2  ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยป์กรชยั  เมืองโคตร 

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

ชือ-สกลุ

29 17733 น.ส. กชรดา ภูมิบัลลังก

30 17735 น.ส. ชนัญภรณ ดีพิจารย

31 17736 น.ส. ชนิดาภา สาราสิทธิ์

32 17737 น.ส. ชนิดาภา สารรัตน

33 17738 น.ส. ชุติกาญจน โคมกระจาง

34 17739 น.ส. ณัฏฐนิช ยอดตีบ

35 17740 น.ส. ณิชาภัทร ยอดตีบ

36 17741 น.ส. ประภาพร โพธิ์เงิน            

37 17742 น.ส. ปราณปริยา คนชุม

38 17743 น.ส. พนิตตา ปญญาแกว

39 17744 น.ส. พรพนิดา ตรงคง

40 17745 น.ส. พัชรมัย ลอศรีสกุล

41 17746 น.ส. พิสชา ปะสังคานนท

42 17747 น.ส. ภภสัสร สุทธิมวล

43 17748 น.ส. มณีนาน ทัพผดุง

44 17749 น.ส. มินรภัส ศิริเจริญวัฒน

45 17750 น.ส. รุงไพลิน เพ็งมาก

46 17751 น.ส. วชิรญาณ ตันสุริยวงศ

47 17752 น.ส. วราภสั ธรรมวฒันา

48 17753 น.ส. อภิชญา รักเถาว

49 17754 น.ส. อภิสรา สุดสาคร

50 17798 น.ส. พชรพร เริงฤทธิ์



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

ลาํดบัที เลขประจาํตวั ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรยีน คณุลกัษณะ ชมุนมุ

1 17755 นาย กฤตเมธ สมโสภณ

2 17756 นาย กฤสศเชษฐ อวมทิพย

3 17757 นาย คณพศ แยมสงวนศักดิ์

4 17758 นาย ชยิน สาริกา

5 17759 นาย ชานน โฮเวลส

6 17760 นาย ณฐกฤต  ไมตรีจิตร

7 17761 นาย ณพวิทย มโนสุจริตธรรม

8 17762 นาย ณัฐชวิศร มณีธีรโชติ

9 17763 นาย ถิรวิช จันทรขํา

10 17764 นาย ธนทัต พรหมสาขา ณ สกลนคร

11 17765 นาย นพรุจ  ศรีมณี

12 17766 นาย นักปราชญ บัวชื่น

13 17767 นาย ปพน ภูงาม

14 17768 นาย พชร  บุญจอง

15 17769 นาย วชิรภัทร วงศวัฒนาธรณ

16 17770 นาย สุชน ปติการ            

17 17771 นาย อภิภู โถสุวรรณจินดา 

18 17772 นาย อัครัช ศรีแสงแกว  

19 17669 นาย วงศพัทธ คงขํา             

20 17773 น.ส. กชมน ติรตันชัยกุล      

21 17774 น.ส. กรณัฐ ยังวิลัย           

22 17775 น.ส. กรรวี สุทเธนทร

23 17776 น.ส. กวินธิดา พูนศขุ

24 17777 น.ส. จันทรเจา ถนอมสุข           

25 17778 น.ส. จารุกมล บุญเรือง          

26 17779 น.ส. จิตรินีย โพธิรัตน         

27 17780 น.ส. ชนัญชิตา ศิริรตัน

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

 แผนการเรยีนศิลป์ภาษา  ม.5/3 ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยส์วุตัร ์ ผาทอง , อาจารยS์hogo  Nabekura

ชือ-สกลุ

Drop



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

ลาํดบัที เลขประจาํตวั ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ผลการเรยีน คณุลกัษณะ ชมุนมุ

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

 แผนการเรยีนศิลป์ภาษา  ม.5/3 ปี 2564

อาจารยป์ระจาํชนัอาจารยส์วุตัร ์ ผาทอง , อาจารยS์hogo  Nabekura

ชือ-สกลุ

28 17781 น.ส. ชลณิชา มะสันเทียะ

29 17782 น.ส. ชัญญานุช บัวอยู

30 17783 น.ส. ญาดา ธีระวัฒนะกุล

31 17784 น.ส. ณปภัช รัตนาภรณ

32 17785 น.ส. ณัฐกฤตา พวงหอม

33 17786 น.ส. ณัฐชนันท นิลวรรณ          

34 17788 น.ส. ณัฐชยา ชวยเวช           

35 17789 น.ส. ทอฝน  พรรณศิริ

36 17790 น.ส. ธัญพิชชา เกียรติภทัรภรณ

37 17791 น.ส. นภษร เตชาสุทธินนท

38 17792 น.ส. นรพร ไตรรัตนธนวงศ  

39 17793 น.ส. นฤมล พูลพันธ            

40 17794 น.ส. เนตรชนก ปนพาน

41 17795 น.ส. ปริณดา ยังมณี

42 17796 น.ส. ปุณยนุช กฤษณปาณี

43 17797 น.ส. เปรมรัศมี นิจมานพ

44 17799 น.ส. พิมพลภัส ปูคะภาค

45 17800 น.ส. รติกานต เชี่ยวชาญ

46 17801 น.ส. รัตนวดี นาคพริก

47 17802 น.ส. ลัดดาวรรณ หงษแกว

48 17696 น.ส. พลอยปภัส เลียบสวัสดิ์

49 17702 น.ส. สุทัตตา จันทรเกษมพร

50 17677 น.ส. กิรณา มุกดา
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