
ล ำดับ เลขประจ ำตัว                          ช่ือ - สกุล ระหว่ำงภำค ปลำยภำค รวม เกรด คุณลักษณะ

1 17614 ด.ช. ณัฐพันปกร ค ำทำภำกร

2 17617 ด.ช. ธีระเศรษฐ์ พิมลวิรัชกุล

3 17525 ด.ช. นอร์ท ทยำมันทิรนันท์

4 17572 ด.ช. นันทวัฒน์ ทองปลอดภัย

5 17482 ด.ช. ปธำนิน ตรีอรุณ

6 17526 ด.ช. ปภังกร ศรีสุยงค์

7 17623 ด.ช. ภูบดินทร์ เขียวมณี

8 17488 ด.ช. วรวัฒน์ ทองปลอดภัย

9 17625 ด.ช. วินเนอร์ เบนไซปำ

10 17491 ด.ช. สิรวิชญ์ อ่อนศรี

11 17538 ด.ช. อนพัทย์ กระถินทอง

12 17629 ด.ช. อัษฎำวุธ เอกวรรณัง

13 17630 ด.ช. เอกวัฒน์ คันธำรส

14 17493 ด.ญ. กำนดำ ลพสุนทร

15 17631 ด.ญ. จิดำภำ ศรแก้ว

16 17585 ด.ญ. จิรำภัค ศรีสุขเจริญ

17 17632 ด.ญ. ชยำพร ทองบ่อ

18 17587 ด.ญ. ญำณิศำ ค ำใบ

19 17542 ด.ญ. ณรัชพรรณ์ จิตรำนนท์

20 17500 ด.ญ. ณัฏฐ์วรีย์ สิริธีรธ ำรง

21 17494 ด.ญ. ณัฐณิชำ วิธูรัตน์

22 17543 ด.ญ. ณิชกุล คชสิน

23 17544 ด.ญ. ณิชำนันทน์ ยงยุทธ

24 17588 ด.ญ. ณิชำรีย์ กฤชนำวิน

25 17590 ด.ญ. ธณัชพร ศรีสมบูรณ์

26 17636 ด.ญ. ธนพร ไทยเดชำ

โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1  ปีกำรศึกษำ  2565

อำจำรย์ประจ ำช้ัน  อำจำรย์ชิดำพันธ์ุ  มูลผล , อ.Mark  Pareja Besana

รหัสวิชำ...........................ช่ือวิชำ............................................อำจำรย์ผู้สอน.................................................................



27 17591 ด.ญ. ธรกฤตำ จิตต์ตรง

28 17502 ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วขำว

29 17503 ด.ญ. นชำนำฏ แซ่เตียว

30 17639 ด.ญ. นภสร กลีบบัว

31 17640 ด.ญ. เบญจรัตน์ พงษ์นอนิล

32 17550 ด.ญ. ปทิตตำ วงษ์ชำญ

33 17594 ด.ญ. ปรัชญำณี ผลแก้ว

34 17504 ด.ญ. ปรียภัสร์ ผำสุข

35 17506 ด.ญ. ปำลิดำ มีพันธ์ุ

36 17552 ด.ญ. ปิญชำณ์พัชร โพคะ

37 17596 ด.ญ. ปุณญำภำ สังข์ประไพ

38 17642 ด.ญ. พบพร ประมูลมำก

39 17643 ด.ญ. พัฒนันท์ กำรุญบุญญำนันท์

40 17508 ด.ญ. พัทธนันท์ ยังกอบศิลป์

41 17510 ด.ญ. พิมพ์ชนก พรช่ืนชูวงศ์

42 17554 ด.ญ. พิมพ์ชนก ฟักนุ่ม

43 17599 ด.ญ. พิมพ์พีรดำ สุทธิ

44 17646 ด.ญ. พิรญำณ์ รอดเพชร

45 17511 ด.ญ. พุทธรักษำ มกรมณี

46 17557 ด.ญ. วรวลัญช์ อุ่นแก้ว

47 17559 ด.ญ. วิรัลพัชร วัฒนศิลป์

48 17560 ด.ญ. สิมิลัน รอดถนน

49 17608 ด.ญ. สุภำวิตำ มำศศิริศักด์ิ

50 17562 ด.ญ. อรวี นวลขำว



ล ำดับ เลขประจ ำตัว                          ช่ือ - สกุล ระหว่ำงภำค ปลำยภำค รวม เกรด คุณลักษณะ

1 17517 ด.ช. กันตพัฒน์ ลีลำสุขสันต์

2 17563 ด.ช. กิตติพัทธ์ โปศรี

3 17564 ด.ช. คุณภัทร ศิริเพ็ง

4 17476 ด.ช. จักรพัฒน์ จิตตเสถียร

5 17519 ด.ช. จิตรณุวัตร ผำทอง

6 17565 ด.ช. จิรวงศ์ นำคพริก

7 17611 ด.ช. จิรำยุ กัณฑษำ

8 17612 ด.ช. ชวัลวิทย์ พรมมำ

9 17520 ด.ช. ชัยภัทร ทองไทย

10 17567 ด.ช. โชติหิรัณย์รัฐ พิศำบดินทร์

11 17479 ด.ช. ณัฐวัศห์ หลีกช่ัว

12 17473 ด.ช. นัยน์เนตร อุดร

13 17483 ด.ช. ปวเรศ ขุนเท่ียง

14 17484 ด.ช. พีรทัศน์ ธรรมอัครวงศ์

15 17529 ด.ช. พีรภัทร งำมเชิดตระกูล

16 17577 ด.ช. ภัทรพงศ์ บุญนะ

17 17485 ด.ช. ภัสดล พูนศรี

18 17486 ด.ช. ภูพิงค์ ต้ังเตือนใจ

19 17531 ด.ช. ภูมิรพี คงเวช

20 17624 ด.ช. ภูริพงษ์ ล่ิมหะประเสริฐ

21 17536 ด.ช. ศุภณัฐ เจริญพำนิช

22 17580 ด.ช. สิปปกร หุ่นหลำ

23 17533 ด.ช. หัตถกิจ สุขในสิทธ์ิ

24 17583 ด.ช. อังศวีร์ วิมลสูตร์

25 17496 ด.ญ. เก้ือเกล้ำ ใจเท่ียง

26 17539 ด.ญ. ขวัญชนก สุวรรณ

27 17635 ด.ญ. ดุลย์ชิตำ พรชุมพล

โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/2  ปีกำรศึกษำ  2565

อำจำรย์ประจ ำช้ัน  อำจำรย์กฤษณะ  ขยัน  ,  อำจำรย์นุสรำ  มูหะหมัด

รหัสวิชำ...........................ช่ือวิชำ............................................อำจำรย์ผู้สอน.................................................................



28 17589 ด.ญ. ธมน เหรียญทอง

29 17637 ด.ญ. ธัญจิรำ แย้มแจ่ม

30 17592 ด.ญ. ธันย์ชนก ดีประเสริฐ

31 17638 ด.ญ. ธันยมัย อรรถสมุทร์

32 17549 ด.ญ. นภลภัส แย้มเกษร

33 17551 ด.ญ. ปวริศำ ฆำรประเดิม

34 17641 ด.ญ. ปำนปรำรถนำ ปำนพิพัฒน์

35 17600 ด.ญ. ผกำมำศ สินธุอัสว์

36 17644 ด.ญ. พิชญำฐิตำ สิงห์ขวำ

37 17509 ด.ญ. พิชญำภำ โชว์ทะเล

38 17648 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ โอชำรส

39 17649 ด.ญ. มนัสนันท์ วรธนำรัตน์

40 17650 ด.ญ. รุ่งรวิน กมลสินธ์ุ

41 17604 ด.ญ. วรัมพร ตังศุภศิริ

42 17558 ด.ญ. วริษำ จันทร์ทอง

43 17652 ด.ญ. ศริญญำ รวีธนภัทร



ล ำดับ เลขประจ ำตัว                          ช่ือ - สกุล ระหว่ำงภำค ปลำยภำค รวม เกรด คุณลักษณะ

1 17471 ด.ช. จัสติน ชำน  อำย

2 17566 ด.ช. จิรัฏฐ์ แสงชูโต

3 17477 ด.ช. ชวิน พิมเสนำะ

4 17521 ด.ช. ณัฐนันท์ ยินดีกิจโกศล

5 17472 ด.ช. ณัฐวัศ ทองบ่อ

6 17568 ด.ช. เตชินท์ รัตนะวิศ

7 17524 ด.ช. ธนพัฒน์ ทิมดี

8 17569 ด.ช. ธนวัฒน์ โรจนำปิยำวงศ์

9 17616 ด.ช. ธนัท อุดแสน

10 17570 ด.ช. นำรำกร งำมธุระ

11 17619 ด.ช. ปณิธิฏ์ิ หิรัญสุวรรณกิจ

12 17620 ด.ช. ปรำบดำกร โรจนัย

13 17527 ด.ช. ปัญญ์ ทองแกม

14 17574 ด.ช. พัฒนินธ์ พิจำรณ์

15 17575 ด.ช. พีระศิลป์ คงสมโภชน์

16 17532 ด.ช. ภูวิศ พุ่มพันธ์

17 17626 ด.ช. ศิรสิทธ์ิ ศรเจริญ

18 17535 ด.ช. ศิวกร แก้วคงดี

19 17579 ด.ช. ศิวกร สุนทรธีรธรรม

20 17474 ด.ช. ศุภโชติ ศรีวิชัย

21 17490 ด.ช. ศุภณัฐ วัฒนสุทธิกุล

22 17492 ด.ช. อธิษฐ์ แก้วจินดำ

23 17628 ด.ช. อลัน วันรักชำติ

24 17540 ด.ญ. จิรำภรณ์ กำรสมบัติ

25 17498 ด.ญ. ชุติมณฑน์ ถนอมไทย

26 17633 ด.ญ. ญำติกำ กำฬวงศ์

27 17499 ด.ญ. ณัฏฐพิชำ รัตนพันธ์ุ

โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/3  ปีกำรศึกษำ  2565

อำจำรย์ประจ ำช้ัน  อำจำรย์ทุติยพร  บุญลี

รหัสวิชำ...........................ช่ือวิชำ............................................อำจำรย์ผู้สอน.................................................................



28 17545 ด.ญ. ณิชำภัทร เจริญสม

29 17546 ด.ญ. ทัดกมล ทองอยู่

30 17501 ด.ญ. ธนัญชนก จุดำศรี

31 17547 ด.ญ. ธนำรีย์ ทรงพร

32 17548 ด.ญ. ธัญวลัย ศรีแก้วประพันธ์

33 17593 ด.ญ. เนตรทิพย์ วิรัตนเสรีกุล

34 17595 ด.ญ. ปัญญำพร มีพร้อม

35 17507 ด.ญ. พรรณนำรำ แก้วเรือง

36 17553 ด.ญ. พิชชำภำ หงษ์เวียงจันทร์

37 17645 ด.ญ. พิชำมญช์ุ ต้ังพิทยำเวทย์

38 17512 ด.ญ. ภำวิณี ศิลำกุล

39 17513 ด.ญ. เมธำพร สุดแสวง

40 17556 ด.ญ. โยษิตำ อันยะวรรธนะ

41 17514 ด.ญ. ลลนำ คชฤทธ์ิ

42 17653 ด.ญ. อนุตตรีย์ เดชพละ

43 17516 ด.ญ. อภิสรำ ยุวนะเตมีย์



ล ำดับ เลขประจ ำตัว                          ช่ือ - สกุล ระหว่ำงภำค ปลำยภำค รวม เกรด คุณลักษณะ

1 17609 ด.ช. กฤชฐำ รัตนำภรณ์

2 17475 ด.ช. คณพศ ทีวะกุล

3 17610 ด.ช. จักรกฤต บูรณำภำ

4 17613 ด.ช. ฐกร ศักด์ิสุจริต

5 17478 ด.ช. ณัฏฐำกร เทียมสกุล

6 17522 ด.ช. ณัฐภัทร ม้ำทองค ำกุล

7 17615 ด.ช. ถิรวัฒน์ ธิรำช

8 17480 ด.ช. ธนดล วงษ์มำตย์

9 17523 ด.ช. ธนธรรม จรินโท

10 17571 ด.ช. ธีทัต สุขทวีชัย

11 17481 ด.ช. แธนพ์คุณณ์ ต้ังเสริมวงศ์

12 17573 ด.ช. พงศธร ถวิลกำร

13 17621 ด.ช. พชรพล พิมพำ

14 17528 ด.ช. พัฒน์ทยำวัศ ชูเกียรติตกุล

15 17622 ด.ช. เพชรรังสี เพชรโชติ

16 17530 ด.ช. ภำณุพล ล้ิมไพบูลย์

17 17576 ด.ช. ภูรินท์ ชวลี

18 17487 ด.ช. มนัสนันท์ ยินดีกิจโกศล

19 17578 ด.ช. มหำสมุทร พัฒนพงศ์

20 17627 ด.ช. สิรภพ สิงห์สวรรค์

21 17537 ด.ช. สุรศักด์ิ กล่ินมำหอม

22 17581 ด.ช. อมรพงศ์ กฤตพงศ์พิมำน

23 17582 ด.ช. อินทร์ชญำณ์ กำญจนสำลักษณ์

24 17584 ด.ญ. คณัสมน ใจเย็น

25 17497 ด.ญ. จิรัชญำ กุลศรี

26 17541 ด.ญ. เชำวลีย์ พันทำ

27 17586 ด.ญ. ฌำนิยำ ศรีประพำฬ

โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/4  ปีกำรศึกษำ  2565

อำจำรย์ประจ ำช้ัน  อำจำรย์ภทรพรรณ  กุลด้วง , อำจำรย์พีรพงศ์  บุญฤกษ์

รหัสวิชำ...........................ช่ือวิชำ............................................อำจำรย์ผู้สอน.................................................................



28 17634 ด.ญ. ฐิตำ รูปอ๋ัน

29 17495 ด.ญ. นิลุบล ชงัดเวช

30 17505 ด.ญ. ปวินท์ทิตำ พิพัฒนสุภรณ์

31 17597 ด.ญ. พัฒนพรรณ กิจไพบูลย์

32 17647 ด.ญ. ภูษณิศำ รังษีสุทธิพร

33 17555 ด.ญ. ภูษณิศำ อรพิมพ์

34 17601 ด.ญ. มนสิชำ หำทวี

35 17603 ด.ญ. วรัญญำ แสงเกตุ

36 17651 ด.ญ. วรินท์รดี เลำบวรเศรษฐี

37 17515 ด.ญ. วรินทิรำ แสนวิชัย

38 17605 ด.ญ. วีริยำ ลีลำโสภิต

39 17606 ด.ญ. สุวพิชญ์ อำนุภำพ

40 17561 ด.ญ. อชิรญำ เนตรศิริสวรรค์

41 17607 ด.ญ. อณิมำ ภูครองหิน

42 17654 ด.ญ. อัญนิตำ เจริญสุข
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