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

1 17821 ด.ช. ธนำลัย จำตุประยูร

2 17824 ด.ช. ปองบุณ ศรีตลำนุกต์

3 17826 ด.ช. พุทธคุณ ขุนสิทธ์ิ

4 17829 ด.ช. ศุภณัฎฐ์ เอมประดิษฐ์

5 17866 ด.ช. พงศ์พิศุทธ์ิ พัฒโนทัย

6 17867 ด.ช. พีรกฤต สุดสว่ำง

7 17871 ด.ช. ศุภกร แก่บุญทอง

8 17907 ด.ช. พลกฤต มำทอง

9 17941 ด.ช. ชณัฐภงค์ บุญชู

10 17946 ด.ช. พลภัทร์ ครุฑเครือ

11 17953 ด.ช. สร้ำงศิลป์ ชูวงค์วุฒิ

12 17955 ด.ช. สุภกิณ แซ่โคว้

13 17836 ด.ญ. ชนัญธิดำ บกสุวรรณ

14 17841 ด.ญ. ณัฐณิชำ เหลือบแล

15 17843 ด.ญ. ธิติมำ ชัยคงทอง

16 17846 ด.ญ. พัฒน์นรี ศิริกระจำย

17 17847 ด.ญ. ภัควลัญชญำ ชำตะวรำหะ

18 17850 ด.ญ. วชิรวฎี คุ้มเปล่ียน

19 17852 ด.ญ. ศศิศิฉมล ศักด์ิพรมงคล

20 17881 ด.ญ. ชนัดดำ เจริญพิทยำ

21 17882 ด.ญ. ธีรดำ จันทรบุตร

22 17887 ด.ญ. ภัทรวดี ฝุ่นทอง

23 17891 ด.ญ. วริศรำ วิชำชำญ

24 17896 ด.ญ. เอริสำ ตรุณรัตน์

25 17921 ด.ญ. ชนิภำพิชญ์ วรพจน์มงคล

26 17922 ด.ญ. ณัฎฐธีร์ตำ ศำสนพิทักษ์

โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/1  ปีกำรศึกษำ  2565

อำจำรย์ประจ ำช้ัน  อำจำรย์ศุภษิกำนต์ ลบบ ำรุง , อำจำรย์ชุลีรัตน์  ล้ ำนำค

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



27 17926 ด.ญ. ธันย์ชนก ทองภูสวรรค์

28 17927 ด.ญ. บุณชญำ วรศิริ

29 17929 ด.ญ. พิมชญำ หวังพิทักษ์

30 17930 ด.ญ. มิณต์ตรำ จีระกุล

31 17937 ด.ญ. อนิตำ อังคำรวัลย์

32 17957 ด.ญ. คีตำ เจวรัมย์

33 17961 ด.ญ. ธรรมรักษำ มกรมณี

34 17962 ด.ญ. ธัญกร เอ้ือทวีทรัพย์

35 17963 ด.ญ. ธำรำดำ บูรณะบัญญัติ

36 17964 ด.ญ. เนตรำ เนตรสุกใส

37 17965 ด.ญ. เบญญำภำ อยู่เลิศ

38 17966 ด.ญ. ปิยนุช อิทธิพงศ์เมธี

39 17967 ด.ญ. พัชรพร ริมจันทร์

40 17970 ด.ญ. รดำณัฐ โรจนโกวิท

41 17974 ด.ญ. วิชญำดำ จันทมำศ

42 17975 ด.ญ. สุพิชญำ วิทยำพูล



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

1 17857 ด.ช. กฤตำณัฐ ชมเพ็ญ

2 17938 ด.ช. กฤษฎ์ิ เมฆอ่ิม

3 17816 ด.ช. จักรกฤษณ์ ฤทธ์ิเรืองนำม

4 17858 ด.ช. เจนวฤธ พรประเสริฐศรี

5 17860 ด.ช. ชินภัทร ซ่ือวำจำ

6 17942 ด.ช. ชิษณุพงศ์ จิตชำญวิชัย

7 17818 ด.ช. เชฎฐ์กริน ม่ันมะโนธรรม

8 17901 ด.ช. ณฐพงศ์ เรณุมำศ

9 17943 ด.ช. ณัฐพงษ์ ศรีรอดปำน

10 17902 ด.ช. ธนกฤต สุจริตธรรม

11 17862 ด.ช. ธรรมปพน พรพิบูลสมภพ

12 17904 ด.ช. ธีร์รินทร์ คุรุพันธ์

13 17905 ด.ช. นพณัฐ ภรำสมพงษ์

14 17865 ด.ช. ปัณณทัต ยวนใจ

15 17947 ด.ช. พีรันธร บุญเสริม

16 17868 ด.ช. พุทธิกร โอภำสเสถียร

17 17908 ด.ช. ภรัณยู กำญจนสุธรรม

18 17827 ด.ช. ภัทรพล โกฎค้ำงพลู

19 17869 ด.ช. ภูมพีรวัฒน์ สงวนพงษ์

20 17870 ด.ช. วัชระ เสำะด้น

21 17951 ด.ช. ศักย์ศรัณย์ ข ำต้นวงษ์

22 17872 ด.ช. ศุภเสฏฐ์ ทัศนำกัณฑ์

23 17874 ด.ช. เหล่ำทัพพ์ โชติเกษมทรัพย์

24 17834 ด.ญ. กนกพร อุสมร

25 17916 ด.ญ. กวิตำ พำนทอง

26 17839 ด.ญ. ชุติกำญจน์ นวลเอียด

โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/2  ปีกำรศึกษำ  2565

อำจำรย์ประจ ำช้ัน  อำจำรย์คมเวช  แดงประไพ , อำจำรย์นลิตำ  ภูสีฤทธ์ิ

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



27 17923 ด.ญ. ณัฐณิชำ ช่วยเวช

28 17924 ด.ญ. ณัฐรดำ จรรยำ

29 17883 ด.ญ. บุญลดำ อนำบำล

30 17845 ด.ญ. ปุริมปรัชญ์ ปัถวี

31 17968 ด.ญ. พัทธนันท์ แดงโชติ

32 17849 ด.ญ. รัศม์ิภสร ฉัตรกิติพรชัย

33 17932 ด.ญ. วรนิษฐำ วิทยกฤตศิริกุล

34 17973 ด.ญ. วรินทร พฤกษวิเศษสุข

35 17934 ด.ญ. วฤชยภรณ์ ประสำนตรี

36 17935 ด.ญ. ศิริขวัญ นำจ ำเริญ

37 17976 ด.ญ. อติกำนต์ ประกอบวรกำร

38 17895 ด.ญ. อนันตำ บุญเป่ียม

39 17977 ด.ญ. อนันตำ ฤทธ์ิลอย

40 17978 ด.ญ. อัญชิญำดำ สอำดรักษ์

41 17979 ด.ญ. อินทิมำ สลีอ่อน



ล ำดับ เลขประจ ำตัว                             ช่ือ - สกุล

1 17856 ด.ช. กรวิชญ์ มิตรผักแว่น

2 17899 ด.ช. ขวัญพิงค์ ทัพผดุง

3 17939 ด.ช. คณิศร บุณยะโอภำส

4 17817 ด.ช. จีรวัฒน์ ศรีภูมิ

5 17900 ด.ช. ชญำนิน ช่ืนชม

6 17859 ด.ช. ชัชฤทธ์ิ ไมตรีจิตร

7 17819 ด.ช. ณัฏฐกัลย์ ไวทยำนนท์

8 17944 ด.ช. ธนำกร สุวรรณเสำร์

9 17861 ด.ช. ธรรธนธรณ์ บูรณำภำ

10 17903 ด.ช. ธันว์ธวัช มิศกะเสวตร์

11 17863 ด.ช. ธีรโชติ จันเหลำ

12 17864 ด.ช. ธีรภัทร วรพิทยำภรณ์

13 17945 ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย

14 17948 ด.ช. ภัควัฒน์ เจริญพำนิช

15 17909 ด.ช. ภูมิสิทธ์ิ อดิวัฒนสิทธ์ิ

16 17910 ด.ช. ศรุต สง่ำอนันต์วงษ์

17 17911 ด.ช. ศุภกร ลอเจริญ

18 17873 ด.ช. สถำพร หงษ์แก้ว

19 17954 ด.ช. สริภัทร แป๊ะอุ้ย

20 17914 ด.ช. อติคุณ ถีระแก้ว

21 17875 ด.ช. อธิภัทร อุ่นชู

22 17833 ด.ช. อธิศวิชญ์ ศิริเพชร

23 17917 ด.ญ. กัญจน์ณิชำ เพียรวิทยำเวช

24 17878 ด.ญ. กิตติยำภรณ์ พิมพ์ดี

25 17879 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ จันค ำ

26 17918 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เผือกน ำผล

27 17958 ด.ญ. จิตต์จุฑำ พิพัฒนโยธะพงศ์

โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/3  ปีกำรศึกษำ  2565

อำจำรย์ประจ ำช้ัน  อำจำรย์อัคคชัย  เจริญศุข , อำจำรย์ดวงใจ  โชว์ทะเล

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



28 17880 ด.ญ. จิตตำนันณ์ ก่ิงใบสมบูรณ์

29 17919 ด.ญ. จิรสุดำ อรรถกฤษณ์

30 17959 ด.ญ. ชญำรัศม์ เจริญจินดำธรณ์

31 17837 ด.ญ. ชนำกำนต์ หร่ังรอด

32 17884 ด.ญ. ปัณฑิตำ ศรีจันทร์

33 17844 ด.ญ. ปำณิสรำ ทุ่งมีผล

34 17886 ด.ญ. พิชำภรณ์ ม่ิงค ำเลิศ

35 17969 ด.ญ. พิมพ์ทิพพำ ยศสุนทร

36 17888 ด.ญ. รมิดำ วิสุตำโชติสิริ

37 17931 ด.ญ. รักษวดี ค ำทอง

38 17972 ด.ญ. วรปภำ ระกิติ

39 17890 ด.ญ. วริยำ ทองหนุน

40 17854 ด.ญ. อธิชำ ทำคำโต



ล ำดับ เลขประจ ำตัว                               ช่ือ - สกุล

1 17201 ด.ช. กรรณพัชร สกุลอิงครัตถ์

2 17897 ด.ช. กรวิชญ์ ประสิทธ์ิศิริผล

3 17815 ด.ช. กฤตกร พรมสุวรรณ์

4 17898 ด.ช. กฤติธี พัดดง

5 17940 ด.ช. จิรำวัจน์ นนทกำร

6 17820 ด.ช. แดนไทย ตำก้อง

7 17822 ด.ช. นนทพัชร หนองแสง

8 17823 ด.ช. ปฐวี วิณวันก์

9 17906 ด.ช. ปิติบุตร ช่ำงก ำเนิด

10 17825 ด.ช. พัสวี ตรีวงษ์

11 17949 ด.ช. รชภัค แทบประสิทธ์ิ

12 17950 ด.ช. รัตตัญญ ไทยใจอุ่น

13 17828 ด.ช. ศำสวัต สมบูรณ์วงศ์

14 17952 ด.ช. ศุภกฤต สุขพิทักษ์

15 17912 ด.ช. สรัล เสำวคนธ์

16 17830 ด.ช. สิทธินันท์ สิทธิส ำอำงค์

17 17913 ด.ช. สุพศิน คริสต์รักษำ

18 17831 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีธนสำร

19 17832 ด.ช. อชิรกรณ์ สมพงษ์

20 17956 ด.ช. อติวิชญ์ สุทิน

21 17915 ด.ช. อภิชำ โฆษิตรเนศ

22 17876 ด.ช. อำริยะ กรตมี

23 17877 ด.ญ. กรณิศ ลออจันทร์

24 17835 ด.ญ. จิรมณี วิทูรำกร

25 17838 ด.ญ. ชนิษฏำ สมบูรณ์วงษ์

26 17960 ด.ญ. ชลกนก พูสิทธ์ิ

27 17840 ด.ญ. ณปภัสร หมอกม่วง

โรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/4  ปีกำรศึกษำ  2565

อำจำรย์ประจ ำช้ัน  อำจำรย์วะรุฬพันธ์  โหม่งมำตย์ , นำงสำวสุธิดำ  ทองอำจ

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



28 17925 ด.ญ. ทักษอร จิวสุวรรณ

29 17928 ด.ญ. พฤกษำ เรืองศิริ

30 17885 ด.ญ. พัณนฤภร สุนทรพฤกษ์

31 17848 ด.ญ. รติมำพร ลีลำไว

32 17971 ด.ญ. ลภัสรดำ โยธำนัก

33 17889 ด.ญ. วรรณิต แก่นสุข

34 17933 ด.ญ. วรัญชลี วัฒนชัย

35 17851 ด.ญ. วริศรำ นิลมูล

36 17893 ด.ญ. สิตำ รอดยัง

37 17853 ด.ญ. สุวิชำดำ อ้นทอง

38 17894 ด.ญ. เสำวลักษณ์ เพชรอดิเรก

39 17936 ด.ญ. โสพิดำ โรจน์ประสิทธ์ิ

40 17855 ด.ญ. อิสรีย์ ข ำสอำด
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