
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายธีรภัทร  บุญเกิด  

ครูประจ าชั้น 
นายเจริญ  เยาว์วรรณศิร ิ

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กหญิงปณิตา  สมบุญกาญจนา 
3 เด็กชายภูมิศักด์ิ  ศรีควร 
4 เด็กหญิงสรัลพร  คณานิตย์ 
5 เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยสงค ์
6 เด็กชายชานน  แก่นสาร 
7 เด็กชายสุกิจ เต็มมงคล 
8 เด็กชายคฑาวุฒิ  มณีพันธ์ 
9 เด็กชายชยาธร ธนศรี 
10 เด็กหญิงธนัฐชา มนทล 
11 เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวมนต์ 
12 เด็กชายจุลจักร  รักชาติ 
13 เด็กชายวีรวุฒิกร  อินทร์พล 
14 เด็กชายพรนรินทร์  บ่วงทิพย์ 
15 เด็กหญิงธนัญชนก  เชื้อเจริญ 
16 เด็กหญิงวรัทยา บุญโกศล 
17 เด็กชายกรวิชญ์ ภูยอด 
18 เด็กหญิงอชิติกาญจน์  ทรัพย์ธนากิจ 
19 เด็กชายอัครเดช เกียรติวณิชยพันธ์ุ 
20 เด็กหญิงธัญชนก หงษ์ดวง 
21 เด็กชายภมรชัย แสงสังข์ 
22 เด็กหญิงบัณฑิตา สายยืน 
23 เด็กชายชัยวัฒน์ สุวรรณพุช 
24 เด็กหญิงฐิติยวดี เพริศพริ้ง 
25 เด็กชายคามิน เหมือนมยุรฉัตร 
26 เด็กหญิงสรัญญา ปัญญาสงค์ 
27 เด็กชายอาทิตย์  ปัญญาสงค์ 
28 เด็กชายรัฐภูมิ แตนศรี 
29 เด็กชายอธิวัฒน์ ศรีวรรณศิร ิ
30 เด็กชายดนัย ชาติมนตรี 
31 เด็กหญิงปรารถนา ธรรมใจ 
32 เด็กชายศิริโรจน์ สีสุข 
33 เด็กชายพลทิตย์ สายดง 
34 เด็กหญิงรินรดา นาคสุข 
35 เด็กชายณัทเอก โรจนศุภกุล 
36 เด็กหญิงสุชานันท์  แตงทรัพย์ 
37 เด็กหญิงนงลักษณ์  จันดา 
38 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปักกาโล 
39 เด็กหญิงสุจิรา  บุตรศิร ิ
40 เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมน้อย 
41 เด็กชายกิติณัฐ  กลัดเข็มทอง 
42 เด็กชายสหราช  เสือนิล 
43 เด็กหญิงอรอุมา  กดนอก 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายภูมิพัฒน์ พงหนองพอก  

 
ครูประจ าชั้น 

นางรินทร์ลภัส  เฉลิมธรรมวงษ ์
 

 
 

QR Code online 
 

 
 

2 เด็กหญิงพุธิตา แก้วพิกุล 
3 เด็กชายธีระภูมิ ทองทา 
4 เด็กหญิงดารารัศมี นาครินทร ์
5 เด็กหญิงทิพย์ญาดา ยอฟันดุง 
6 เด็กชายอธินาถ แทรกสุข 
7 เด็กชายธีรภัทร บุญมาก 
8 เด็กหญิงอริสา โครพ 
9 เด็กชายกิตติทัต มั่นประสิทธ์กุล 
10 เด็กชายเมราวี ปอกปลูก 
11 เด็กหญิงแพรวา หมอยา 
12 เด็กหญิงสุพรรษา หนวดไธสง 
13 เด็กหญิงวิภารัตน์ ราชภักดี 
14 เด็กชายเกียรติศักด์ิ แก้วชนะ 
15 เด็กหญิงธิดารัตน์ ชินพา 
16 เด็กหญิงวรินทร ชูญาติ 
17 เด็กชายแทนพันธ์ น้อยจาด 
18 เด็กหญิงอัมพร อ าภา 
19 เด็กชายธนภัทร ประวะโข 
20 เด็กชายพิสิษฐ์ ขามกุล 
21 เด็กชายธนวุฒิ เพ่ิมผล 
22 เด็กหญิงณชนก ประดับศร ี
23 เด็กหญิงณัฐวดี บุญพจน์ 
24 เด็กหญิงณัฐนิชา ธีรโรจน์ด าเกิง 
25 เด็กชายพงศกร ส่วางรอบ 
26 เด็กชายศุภทิน ปะวะโข 
27 เด็กชายธันวา รัตนนท์ 
28 เด็กชายธนากร หมื่นศรีพรม 
29 เด็กชายณัฐมนธ์ โขขุนทด 
30 เด็กชายจักรตริช สุริยเลศิ 
31 เด็กชายรัตนะ สุขารมย์ 
32 เด็กหญิงธนพร วงค าจันทร์ 
33 เด็กหญิงวรพิชชา อินรัญ 
34 เด็กชายพีรพัฒน์ โพธ์ิเงิน 
35 เด็กหญิงธีรดา เพ็ชร์นิล 
36 เด็กชายโทไล  แก้วสังข์ 
37 เด็กชายโกเมนทร์  อมรเดชเทวินทร์ 
38 เด็กชายพิชยะ  พักแก้ว 
39 เด็กหญิงณัชชา  นิธิกิจสุนทร 
40 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กิ่งโคกกรวด 
41 เด็กหญิงปริรัญลักษณ์  แก่นใส 
42 เด็กหญิงอาทิษฏยา  สาจันทร์ 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายวีรภาพ  สุขค า  

ครูประจ าชั้น 
นางสาวสิริญา  พรมบุตร 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กหญิงวาสิฏฐี เหมทานนท์ 
3 เด็กชายสุชาณัฐ น้อมบุญญา 
4 เด็กหญิงอาทิตญา เกิดน้อย 
5 เด็กหญิงอริสรา นุชผดุง 
6 เด็กชายจักริน พ้ัวพวง 
7 เด็กชายลภัส สุริยะ 
8 เด็กหญิงรินรดา เลขะสันต์ 
9 เด็กชายปองภพ ปั้นนอก 
10 เด็กชายธนวัตร บุญโต 
11 เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยหะนิต 
12 เด็กหญิงภคพร ราศรีเพ็ญงาม 
13 เด็กชายเจษฎา ศุภวงศากุล 
14 เด็กชายธัญกร จ้อยเจริญ 
15 เด็กหญิงเขมนิช ตลิ่งชัน 
16 เด็กหญิงสริญญา พงษ์พุฒ 
17 เด็กชายธนโชติ บุญอยู่ 
18 เด็กชายวชิรวิทย์ ค าลอยฟ้า 
19 เด็กชายอิทธิพล สุมพลอย 
20 เด็กชายคเสฐ ศรีไศล 
21 เด็กหญิงพัชราภา ศรีเนาวรัตน์ 
22 เด็กหญิงอาภาภัทร เกษตรคงสิน 
23 เด็กหญิงสุธิดา จิระกิตติดลย์ 
24 เด็กชายธันวา แสงลา  
25 เด็กชายภูพานภูมิ สุรินทะ 
26 เด็กหญิงณิชนันทน์ ทองอาจ 
27 เด็กหญิงเอมิกา พุกน้อย 
28 เด็กหญิงเมธิณี มะรัตขวา 
29 เด็กหญิงจิตรลดา จันทร์มั่น 
30 เด็กชายสรรร สคุะตะ 
31 เด็กชายวรินทร ไฝผิวชัย 
32 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง ก าปาด 
33 เด็กหญิงญาสุมินทร์ ยินดีมาก 
34 เด็กหญิงปรัศดา หมื่นหาวงศ์ 
35 เด็กหญิงธนัชยา โสทะมาต 
36 เด็กชายกัมพล  เสาสมพบ 
37 เด็กชายปราเมศ  วิเศษหอม 
38 เด็กชายปฐพี  ประคองใจ 
39 เด็กชายธนาณัติ  สินนอก 
40 เด็กชายอัครชัย  วระวิสัน 
41 เด็กชายยุทธภูมิ  ทองสี 
42 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์แก้ว 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ บุตชา  

ครูประจ าชั้น 
นางสาวชาลินี  ตัญญาภักด์ิ 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กหญิงนริศรา พันธ์ดวงดวงชื่น  
3 เด็กชายธนาวัฒน์ สุวรรณรัตน์ 
4 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณประเสริฐ 
5 เด็กหญิงกุลสิริ พรมขุนทด 
6 เด็กชายตะวัน แสงดี 
7 เด็กชายธันพล น้อยจาด 
8 เด็กหญิงแทนคณา อยู่นาน 
9 เด็กชายกกุธภัณฑ์ ทินกอด 
10 เด็กชายกมล ท้วมกลัด 
11 เด็กชายชินภัทร เพ็ชทอง 
12 เด็กหญิงวรรณวิษา จุไร  
13 เด็กหญิงสิรีธร เรืองวงศ ์
14 เด็กชายธนดล ทิพย์ทวีสุข 
15 เด็กหญิงศิรภัสสร สวัสด์ินะที 
16 เด็กชายปิยวัฒน์ แซ่ย่า 
17 เด็กชายกฤษณพล วันกลาง 
18 เด็กหญิงไอริษา สุดวารี 
19 เด็กชายปลายทอง ค าภูเวียง 
20 เด็กชายพลนท์ โตแจริญ 
21 เด็กชายธันวา พวงพิลา 
22 เด็กชายนนทกร บุตะเขียว 
23 เด็กหญิงสรวดี จตุจริยพงศ ์
24 เด็กชายนัคริน ดาวเรือง 
25 เด็กหญิงสมฤดี ขันวิเศษ 
26 เด็กหญิงกันยาวีร์ มหาราช 
27 เด็กหญิงอินทิรา มีสุข 
28 เด็กชายรัชชสิทธ์ิ ทิพย์อัครสกุล 
29 เด็กชายพชรพล ปุ๊กธรรม 
30 เด็กหญิงอิงฟ้า จงกลาง 
31 เด็กหญิงจิราภรณ์ อัศวภูม ิ
32 เด็กชายอพัชรมงคล พันธ์สมศร ี
33 เด็กหญิงอภิชาญา สุขสงวนทอง 
34 เด็กหญิงสุชานาฎ เรื่องรื่น 
35 เด็กชายณัฐพล ปิโย 
36 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานพรม 
37 เด็กชายจักรพันธ์  ชมสุวรรณ 
38 เด็กหญิงณัฐวัชร  ยาวุฒิ 
39 เด็กหญิงปรางชนก  กลิ่นสักโถ 
40 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วีระสุข 
41 เด็กชายอนาวิน  หงศ์ศิริชัย 
42 เด็กหญิงพรธิรัตน์  ลิตตา 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจติร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ท่ี ชื่อ -สกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายศรชัย  คล่องใจ  

ครูประจ าชั้น 
นางจุไรรัตน์  ชูบรรจง 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กชายภูวเนศวร ์ หม่ืนอาจ 
3 เด็กชายยุทธนา  เปรมชื่น 
4 เด็กชายจิรพงค ์ จารุขนัธ ์
5 เด็กชายธนารัตน ์ เดชครบุร ี
6 เด็กชายณัฐวุฒ ิ พุกพิลา 
7 เด็กชายสหภพ  พิมพาเรือ 
8 เด็กชายรัฐภูม ิ จันทร์หอม 
9 เด็กชายธนภัทร  เพียรถนอม 
10 เด็กชายเอกกว ี คุณโน 
11 เด็กชายศิวกานต ์ นุ่มจนัทร ์
12 เด็กชายพงศธร  ชูเชิด 
13 เด็กชายณฐดนย์  สว่างเรือง 
14 เด็กชายพุฒิเมธ  ตันงาม 
15 เด็กชายภัทรพงค ์ อะทอยรัมย์ 
16 เด็กชายกฤษฎา  ศรีปุยบตุร 
17 เด็กชายชนะศักดิ ์ พักสันเทียะ 
18 เด็กชายปัฐวีกรณ ์ ถาวรวัลย์ 
19 เด็กชายสิทธิพงษ ์ วงศด์ ี
20 เด็กชายชนิตพล  สุขสมทิพย์ 
21 เด็กชายกันตลักษณ ์ สินธุธนพัฒน ์
22 เด็กชายวัชรพล  สาระคุณ 
23 เด็กชายบูรพา  ทัศเกดิ 
24 เด็กหญิงอุมากร  อ่อนสา 
25 เด็กหญิงนิตยา  สุขพร้อม 
26 เด็กหญิงชญาดา  ยอดสวรรค ์
27 เด็กหญิงปณัฑิตา  ผกาแย้ม 
28 เด็กหญิงกฤษตพร  จันทร์สุข 
29 เด็กหญิงอรชัพร  เครือวงษ ์
30 เด็กหญิงปราณปริยา  พงษ์อุดทา 
31 เด็กหญิงสภุนดิา  มูลมะณี 
32 เด็กหญิงพีรยา  สงวนสนิ 
33 เด็กหญิงจริญญา  ศรีบัวรินทร ์
34 เด็กหญิงอรณิชา  นักร า 
35 เด็กหญิงสริิญา  เอี่ยมอ าพันธ์ 
36 เด็กหญิงณัฐนนัท์  บรรณศร ี
37 เด็กหญิงสริิยากร เจริญสุขวัฒนกิจ 
38 เด็กหญิงนิจชยา  สุทธิรักษ ์
39 เด็กหญิงกิตตวิรา  แซ่ลี ้
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมโสฬส 
41 เด็กหญิงผกาวด ี ประทุมมา 
42 เด็กหญิงกชกร  แสงสว่าง 
43 เด็กหญิงไรวนิท์  แซจ่ิว 
44 เด็กหญิงสธุิสา  เพียแก่นแก้ว 
45 เด็กหญิงภคพร  ชมภูชนะภัย 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจติร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ท่ี ชื่อ -สกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายชูโชค  เครือสิงห ์  

ครูประจ าชั้น 
นางสาววิลาภรณ์  บุตรสะอาด 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กชายธนัยนนัท์  นรัม 
3 เด็กชายกฤตน ู เพียรวัน 
4 เด็กชายภควัต  จงวิเศษโชค 
5 เด็กชายนพดล  จ าปาไทย 
6 เด็กชายรัฐศาตร ์ สงวนด ี
7 เด็กชายนนทพัทธ ์ บุญรัตน ์
8 เด็กชายธนวนิท์  แรกเรียง 
9 เด็กชายปฐมพร  ท าด า 
10 เด็กชายสยาม  เนตรวงศ ์
11 เด็กชายชฎายุ  หมายอมกลาง 
12 เด็กชายวรนิทร  หลอดเพชร 
13 เด็กชายอดิเทพ  เอี่ยมรัตนสิริโชต ิ
14 เด็กชายภานวุัฒน ์ วรรณกาล 
15 เด็กชายสิทธชิัย  จอมโชต ิ
16 เด็กชายอภิวุฒ ิ ศรียืน 
17 เด็กชายรุ่งอนันต ์ เชื้อค าฮด 
18 เด็กชายพีรพล  สังฆะศร ี
19 เด็กชายศิวฒัน ์ ม่วงอ่อน 
20 เด็กชายกิตติศักดิ ์ ปุระปัญญา 
21 เด็กชายปิยนน  จันทร์ขาว 
22 เด็กหญิงพฤกษา  จันทรเ์จ้า 
23 เด็กหญิงปลายฟ้า  ท าด า 
24 เด็กหญิงกาญจนา  ส่งเชื้อ 
25 เด็กหญิงกัญชพร  สารีหอม 
26 เด็กหญิงแพรวา  เภสัชชา 
27 เด็กหญิงบณัฑิตา  เพชรเอียด 
28 เด็กหญิงบศุราพร  คุณสัตย์ 
29 เด็กหญิงวรัทยา  ธิค ามา 
30 เด็กหญิงอภิญญา  ภู่อุ่น 
31 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วยอดคง 
32 เด็กหญิงสธุาศนิ ี ผดงุกิจ 
33 เด็กหญิงปัญญาพร  มิ่งมงคลรศัม ี
34 เด็กหญิงอัญชษิฐา  ทองค า 
35 เด็กหญิงพรนภัส  พนมวัฒนสิทธิ ์
36 เด็กหญิงไพรินทร ์ นันยอง 
37 เด็กหญิงชัชชญา  ออกดีเลิศ 
38 เด็กหญิงณิชา  ศรประสิทธิ ์
39 เด็กหญิงอรปรียา  สมพงษ ์
40 เด็กหญิงพัชลิดา  แก้วสว่าง 
41 เด็กหญิงศศิพร  สิงห์อินทร ์
42 เด็กชายกิติรุฐ  กลดัเข็มทอง 
43 เด็กชายประฏิยุทร ์ หวงัฟังกลาง 
44 เด็กหญิงกิตติมา  โพธิ์เงนิ 
45 เด็กหญิงธาราทิพย์  ใจเสงี่ยม 



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจติร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ท่ี ชื่อ -สกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายดนุภัทร  จันทรอ่ิม  

ครูประจ าชั้น 
นางพจนาถ  มะละกา 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กชายจีรภัทร  มีสา 
3 เด็กชายณัฐดนัย  ทองวิทยกุล 
4 เด็กชายธนชติ  อ่วมอ่ิม 
5 เด็กชายชญานนท์  จิตรนอก 
6 เด็กชายณัฐภัทร  คงรอด 
7 เด็กชายปุญญพัฒน ์ พฤกษ์มโนนุกูล 
8 เด็กชายภาณุพงษ ์ ยางนอก 
9 เด็กชายรัชพล  บรรหาร 
10 เด็กชายกิตติศักดิ ์ จงมีเสร็จ 
11 เด็กชายพงศพัศ  ผาลี 
12 เด็กชายนวชน  ทองเหว 
13 เด็กชายกิตติพงศ ์ รัศมีโชต ิ
14 เด็กชายพีรพล  แข็งขยัน 
15 เด็กชายสงกรานต ์ ธนพัฒน์โภคนิ 
16 เด็กชายธนวัฒน์ พรเจริญ 
17 เด็กชายการัณยภาส  จูบุญส่ง 
18 เด็กชายพัทธดน  ทศพร 
19 เด็กชายอภิรักษ ์ แสงสวาท 
20 เด็กชายจรสชัย  บุญรัศม ี
21 เด็กชายพงศ์กร  อาจค าภา 
22 เด็กหญิงตุลยตา  แก้วด ี
23 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะราคา 
24 เด็กหญิงกมลชนก  อัครทววีุฒ ิ
25 เด็กหญิงปรางค์วล ี อาจศัตร ู
26 เด็กหญิงพรจรัส  พงษ์พฤษพรรณ ์
27 เด็กหญิงชนัญชดิา  ตั้งกิจวุฒิกุล 
28 เด็กหญิงลลิตา  เหลี่ยมด ี
29 เด็กหญิงญาณศิา  โภคสมบัติกุล 
30 เด็กหญิงสนุนัฑา  ขุนพรมจัด 
31 เด็กหญิงประสพสุข  มุ่งเกมกลาง 
32 เด็กหญิงณัฎฐ์นร ี โสธนนนัทน ์
33 เด็กหญิงวัชราภรณ ์ ภาสุวรรณ 
34 เด็กหญิงพรรณอร  พละสาร 
35 เด็กหญิงภนัทิลา  ปรุงปลื้ม 
36 เด็กหญิงภัทรวด ี ผลพุทธ 
37 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งพล 
38 เด็กหญิงปณิธาน  เปรมสิรวิรกุล 
39 เด็กหญิงวานิตตา  บรรผนึก 
40 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สีประโคน 
41 เด็กหญิงศิริภา  โล่หค์ า 
42 เด็กหญิงชนัญชดิา  ส ารวมจติต ์
43 เด็กหญิงสาธิกา  เกดิแก่น 
44 เด็กหญิงธนัญญา  ลาภมาก 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายภควัต  ยมจันทร์  

ครูประจ าชั้น 
นายปราโมทย์  พูลเพ่ิม 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กชายสหภาพ  สงวนดี 
3 เด็กชายธีรภัทร  แซ่ต้ัง 
4 เด็กชายนัฐพล  เต็มมงคล 
5 เด็กชายธนกร  เชิดชูปัญญาชน 
6 เด็กชายฉัตรมงคล  ค าล้วน 
7 เด็กชายญาณรุตม์  สันทาลุนัย 
8 เด็กชายชูพิภพ  หมายช่วย 
9 เด็กชายนที  ทองประเสริฐ 
10 เด็กชายจิรวัฒน์  รุ่งเรือง 
11 เด็กชายณัฐนนท์  จันทรกุล 
12 เด็กชายชุติพงศ์  พรหมวิชัย 
13 เด็กชายชลสิทธ์ิ  รินแยง 
14 เด็กชายภูมิพรรด์ิ  อ าพันธ์ 
15 เด็กชายปุณญพัฒน์  รินทร์โรจนกุล 
16 เด็กชายภูรินท์  สักค ู
17 เด็กชายภาคิน  คุณมาศ 
18 เด็กหญิงศิริลักษณ ์ ค าสา 
19 เด็กหญิงศุภัชญา  พลซา 
20 เด็กหญิงปาณิตา  แซ่เอี้ย 
21 เด็กหญิงประภาพร  สอนนอก 
22 เด็กหญิงวิภาดา  นีระมนต์ 
23 เด็กหญิงชยามร  แก้วกก 
24 เด็กหญิงมาลิตา  สุขวาปี 
25 เด็กหญิงชุติสรา  ไชยสอง 
26 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชอบสอาด 
27 เด็กหญิงธัญยพร  จันทร์หอม 
28 เด็กหญิงปนิตตา  พงษ์ธนู 
29 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุรินทร ์
30 เด็กหญิงจิรัศยา  ค าใบ 
31 เด็กหญิงวิภารัตน์  ดวงจันทร์ 
32 เด็กหญิงสุจิตรา  สุพรรณคง 
33 เด็กหญิงกัญชพร  วิเศษรัตนากุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายเอกรินทร์  สายสมร  

ครูประจ าชั้น 
นางสุภาภรณ์  เชื้อหอม 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กชายภานุเดช  ดงแสง 
3 เด็กชายสิทธิพล  หาญเสมอ 
4 เด็กชายกัมปนาท  ประสงคส์ิ่งดี 
5 เด็กชายอชีระ  ย่ิงมีมา 
6 เด็กชายคุณากร  สิงห์ทอง 
7 เด็กชายฉัตรชัย  หอมสุวรรณ 
8 เด็กชายวิทวัส 
9 เด็กชายภาณุรังษ ี ตรงมา 
10 เด็กชายณัฐวุฒิ  กนิษฐเสน 
11 เด็กชายพชร  ดิษฐโทรัตน์ 
12 เด็กชายอรรถพล  คูณป้อง 
13 เด็กชายศิววงษ์  ผลโภชน์ 
14 เด็กชายชัยณรงศ ์ เอ่ียมเพ็ง 
15 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทองเสม 
16 เด็กชายสรยุทธ  สีดาสอน 
17 เด็กชายพงษ์ศักด์ิ  เพ็ชรอักษร 
18 เด็กชายณัฐภูมิ  หมื่นอาจ 
19 เด็กชายณัชพล  วุฒิสันเทียะ 
20 เด็กชายวชิรวิทย์  วิธูเรืองรอง 
21 เด็กหญิงภัทราพร  คล้ายหุ่น 
22 เด็กหญิงแพรวา  ส าชาลี 
23 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไทยวงษา 
24 เด็กหญิงเบญจมาศ  คงเรือง 
25 เด็กหญิงวราภรณ์  ขอบเมืองฮาม 
26 เด็กหญิงพรภิมล  สายแขก 
27 เด็กหญิงอัจฉรีย์  ธนพานทอง 
28 เด็กหญิงสิริอักษร  พูลศักด์ิ 
29 เด็กหญิงพรรณมิตร  วรบัณฑิต 
30 เด็กหญิงขวัญทิชา  จิตรนอก 
31 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เวียนล้อม 
32 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีทา 
33 เด็กหญิงพรปวีณ์  วรรณอุดม 
34 เด็กหญิงศิริกานดา  ซินไร้กูล 
35 เด็กหญิงศิรินภา  ลาทอง 
36 เด็กหญิงนิตยาภรณ์  พราหมมูล 

 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายวิระชัย  เรือนเพ็ง  

ครูประจ าชั้น 
นางสาวชมภูนุท  แพทยาไทย 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กชายวัชระ  เสระพล 
3 เด็กชายณัฐธชาวุฒิ  มูลวัง 
4 เด็กชายธนวัฒน์  พิพัฒน์ 
5 เด็กชายพงษ์ศิร ิ ตะเคียน 
6 เด็กชายอัคคเดช  หอมจันทร์ 
7 เด็กชายนัฐพล  พูลผล 
8 เด็กชายอติชาติ  อินทโชติ 
9 เด็กชายสิทธิโชติ  ทรัพย์ประสาร 
10 เด็กชายหัสดี  แก้วทาสี 
11 เด็กชายกิตติพงศ์  สนับหนุน 
12 เด็กชายสิทธิชัย  ขวาวงศา 
13 เด็กชายเก้ิอกูล  ขันวัง 
14 เด็กชายสุริยา  สุภาพ 
15 เด็กชายพันเพชร  แก้วสว่าง 
16 เด็กชายอนุภัทร  ขุนณรงค ์
17 เด็กชายสหรัฐ  เสือนิล 
18 เด็กหญิงอัจฉรา  ธนพานทอง 
19 เด็กหญิงวนิดา  เขียวพยัพ 
20 เด็กหญิงธันยพร  เสมาชัย 
21 เด็กหญิงอริสรา  แตงหอม 
22 เด็กหญิงไอรินทร์  นกเขา 
23 เด็กหญิงสุวนิตา  โฉสูงเนิน 
24 เด็กหญิงวิภาพร  บ ารุงกลาง 
25 เด็กหญิงเกษศรา  สมนาค 
26 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถาวงค์ 
27 เด็กหญิงอาทิตยา  อันทะสิม 
28 เด็กหญิงกานต์นภัส  เรียงแก้ว 
29 เด็กหญิงกรรณิการ ์ พลายเล็ก 
30 เด็กหญิงณฐมน  สุพรมพันธ์ 
31 เด็กหญิงพรรัตน์  ศรีวรรณศริ ิ
32 เด็กหญิงพิริสา  สารีวัน 
33 เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่เตีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายพลพล  ทองนอก  

ครูประจ าชั้น 
นางสาวชรินพร  ศิริรัตน์ 

 

 
 

QR Code online 
 

 

2 เด็กชายณพัฒน์  จันทร์พวง 
3 เด็กชายพีรพัฒน์  เฟ่ืองฟูลอย 
4 เด็กชายสรยุทธ  คิดดีจริง 
5 เด็กชายภูมินทร์  เบ็ญจขันธ์ 
6 เด็กชายวิชชุกร  สงวนเชื้อ 
7 เด็กชายธัชพล  มุ่งแฝงกลาง 
8 เด็กชายจตุพล  เปลวเฟ่ือง 
9 เด็กชายปภังกร  เกตุพันธ์ 
10 เด็กชายณฐพล  สุขกิจ 
11 เด็กชายวิทวัส  ธรรมใจ 
12 เด็กชายทีปกร  ศรีเมฆ 
13 เด็กชายเอกรัตน์  เมตตาธรรม 
14 เด็กชายธีรเมธ  แทรกสุข 
15 เด็กชายจิรภาส  ห้วยหงษ์ทอง 
16 เด็กชายสมชาย  ตะบองเพชร 
17 เด็กชายณัฐวุฒิ  โตสกุล 
18 เด็กชายสมชาย  วันแต่ง 
19 เด็กชายพรพิพัฒน์  นวโสภณ 
20 เด็กหญิงอริสา  ฮุ่งหวล 
21 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวดี 
22 เด็กหญิงจิรัชยา  สันเถ่ือนแก้ว 
23 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมเกตุ 
24 เด็กหญิงณฐพร  จันพลงาม 
25 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริบูรณ ์
26 เด็กหญิงนันทิยา  รุกชาติ 
27 เด็กหญิงศรุตยา พิมพ์ยทัย 
28 เด็กหญิงสุนันธา  ลิ้มรสสุข 
29 เด็กหญิงจิรนันท์  ย่ีค า 
30 เด็กหญิงธรรมสรณ ์ จินตพร 
31 เด็กหญิงธัญจิรา  เปียเถ่ือน 
32 เด็กหญิงนภาภัทร  ประเสริฐพงษ ์
33 เด็กหญิงกมลพร  ม่วงอ่อน 
34 เด็กหญิงอริสรา  มุขมนตรี 
35 เด็กหญิงพัชรา  ขันผง 

 


