
รายชื่อนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝายมัธยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2565

ครูประจําชั้น คุณครูภัทรนันท  หงวนกระโทก

ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 6540002 เด็กหญิง เปมิกา บุษยะมา

2 6540006 เด็กชาย ณัฐธพงษ วุฒิสิงหชัย

3 6540010 เด็กชาย วัทธิกร มาทอง

4 6540012 เด็กชาย ชิติพัทธ จิรารัตน

5 6540013 เด็กชาย ชาญวิทย บอกสันเทียะ

6 6540015 เด็กชาย ศาศวัชร ภูกิ่งดาว

7 6540016 เด็กหญิง สิมิลัน จิระเจริญสุวรรณ

8 6540017 เด็กหญิง ตะวันฉาย จิระเจริญสุวรรณ

9 6540018 เด็กหญิง อันดามัน จิระเจริญสุวรรณ

10 6540020 เด็กชาย พิชยะ วารีวนิช

11 6540021 เด็กหญิง รสิตา บุญสุขวีระวัฒน

12 6540022 เด็กหญิง อชิรญาณ สุวรรณทา

13 6540026 เด็กชาย ธรรศวศุตม ธัญญภัทรนนท

14 6540030 เด็กหญิง รมยธีรา เที่ยงขันธ

15 6540035 เด็กชาย สุวิจักขณ นาคดี

16 6540037 เด็กหญิง วิชญาณี เขมวิวิธ

17 6540040 เด็กชาย ธัชกร อุมาธรณ

18 6540047 เด็กหญิง นิตา ทับสูงเนิน

19 6540051 เด็กหญิง จรรยวรรธน พรอมตตระกูล

20 6540060 เด็กหญิง ศิรวดี ธนะสีลังกูร

21 6540063 เด็กชาย ธนกร กสิภาร

22 6540064 เด็กหญิง คริษฐา ทองงาม

23 6540070 เด็กหญิง มารินา เเบรช

24 6540073 เด็กหญิง ภัทรวดี ขอพลอยกลาง

25 6540076 เด็กหญิง นรีนันท ปรางควัฒนากุล



รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝายมัธยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2565

ครูประจําชั้น คุณครูธนวันต  ทิพยประเสริฐ

ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 6540001 เด็กหญิง กวิสรา สีใส

2 6540004 เด็กหญิง พลอยใส นิธิปติชัย

3 6540005 เด็กหญิง ณัฐณิชา กุยแกว

4 6540008 เด็กหญิง สุพิชญา เพชรกิ่ง

5 6540011 เด็กชาย เตชัชธรณ สวัสดิ์จะบก

6 6540014 เด็กชาย วรินทร คําโสภา

7 6540019 เด็กชาย นนทชัย วงศประเสริฐ

8 6540032 เด็กชาย ภูริวัจน กําลังดี

9 6540034 เด็กหญิง วีรดา วงคสุริ

10 6540036 เด็กหญิง ชนิสรา รถเพชร

11 6540038 เด็กหญิง ชัญญาณภัช ฉิวเฉิด

12 6540041 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ขิงขุนทด

13 6540049 เด็กหญิง รินทรลภัส วงคพุทธา

14 6540050 เด็กชาย วิชชายุ ฐานวิเศษ

15 6540052 เด็กชาย คชาธร อัครกฤตโภคิน

16 6540054 เด็กหญิง ศิริกัญญา ชวยดับโรค

17 6540055 เด็กชาย วัชสัณห อันชํานาญ

18 6540058 เด็กชาย ศุภวิชญ สุธรรม

19 6540062 เด็กหญิง บัณฑิตา กระรันต

20 6540067 เด็กหญิง กัญญพัชร สุทธิประภา

21 6540068 เด็กหญิง พิมพวรีย รักดี

22 6540069 เด็กหญิง ประภัสสร ชูสกุลธนะชัย

23 6540071 เด็กหญิง พรไพลิน เงาฉาย

24 6540072 เด็กชาย ณิชพน เลิศจันทึก

25 6540075 เด็กชาย ปองคุณ วิปสูงเนิน



รายชื่อนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝายมัธยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2565

ครูประจําชั้น คุณครูประทิน  สวาศรี

ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 6540003 เด็กหญิง ณภัทรพร ดอกทุเรียน

2 6540007 เด็กชาย ศักยศรณ สันทนวิวิตต

3 6540009 เด็กชาย ปรัตถกร พันธุรักษ

4 6540023 เด็กหญิง นิชาภา มาลาศรี

5 6540024 เด็กหญิง กวินธิดา ภาคกลาง

6 6540025 เด็กหญิง เวธนี ละมัย

7 6540027 เด็กหญิง วิไลวรรณ พรอมจิตร

8 6540028 เด็กชาย คุณกร คําหอม

9 6540029 เด็กชาย กัณณ ภัทรศีลดิถ

10 6540031 เด็กหญิง ทบพร เชียงดี

11 6540033 เด็กหญิง รอยปนมุก ศรีธเนศศักดิ์

12 6540039 เด็กหญิง ภูริชนารถ แกวออน

13 6540042 เด็กหญิง วิชญาพร พันธุดี

14 6540043 เด็กชาย สุภวิชญ ทรัพยสันเทียะ

15 6540044 เด็กหญิง สุญชา บุตรเพชร

16 6540045 เด็กหญิง ปภาดา เผดิมผล

17 6540046 เด็กหญิง พรปวีณ แฟกระโทก

18 6540048 เด็กหญิง ชญาพัฒน เดชสัจจา

19 6540053 เด็กชาย ภูตะวัน สอนจันดา

20 6540056 เด็กหญิง กชพร ตรีรัตนกุลพร

21 6540057 เด็กหญิง กัญพัชญ จัดหงษา

22 6540059 เด็กชาย ธนดล แซตั้ง

23 6540061 เด็กชาย กฤติเดช แดงสูงเนิน

24 6540065 เด็กหญิง ศิริภัสสร เรือนบัว

25 6540066 เด็กชาย กรรพี วงศพยัคฆ

26 6540074 เด็กหญิง มิญญามล มูลพิมาย



รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝายมัธยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2565

ครูประจําชั้น คุณครูปวีณสุดา  กิมหวา
           ครูประจําชั้น คุณครูอรชพรพรรณ  ธรณธัญรัตน

ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 6550004 เด็กหญิง เพชรธิดา เพิ่มพูลบุญ

2 6550005 เด็กหญิง ณัฐชยา ภูสิลิตร

3 6550008 นางสาว ขวัญมณี มั่นคงเสถียรยิ่ง

4 6550010 นางสาว ชนิดาภา วงษศรีสุข

5 6550011 นาย ธีรเทพ ปูนจัตุรัส

6 6550015 เด็กหญิง นิธิชา วัชโรภากุล

7 6550017 นางสาว ชนิภรณ อังสนานิวัฒน

8 6550019 นาย อนันตสิน อันชํานาญ

9 6550021 เด็กหญิง ธนัญญา ราชบัณฑิต

10 6550024 นาย เนติธร แดขุนทด

11 6550027 เด็กหญิง วิชญาพร อรรถธีระพงษ

12 6550028 นางสาว สกุลยา โสวะตระกูล

13 6550029 เด็กหญิง ณภัสสรณ ธนาพรบุญยพัทธ

14 6550030 นางสาว พิชชากานต ทับทะมาศ

15 6550032 นางสาว ณัฐชา ทองโพธิ์

16 6550033 นางสาว สุวิชญา พงษพันนา

17 6550034 เด็กชาย ณัฐวัฒน สีแล

18 6550037 นางสาว ศรีสกุล แกวแกมแข

19 6550038 นาย ศุทธิพันธ เหลาอุดม

20 6550039 เด็กหญิง ศสิกร สองเมือง



รายชื่อนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝายมัธยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2565

    ครูประจําชั้น คุณครูภานุรักษ  ออนไพล

 ครูประจําชั้น คุณครูสุธาสินี  แจงไพร

ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 6550002 เด็กชาย สุวิจักขณ เสือกระสัง

2 6550003 นาย วุฒิพรชัย โรจนาปยาวงศ

3 6550006 นาย ธรรมทรรศ ชินสวัสดิ์

4 6550007 นาย ปภังกร โปสัยบุตร

5 6550009 นางสาว กุลนิษฐ เลี้ยงวงษ

6 6550012 นาย รัฐวัฒน คมพจน

7 6550013 นางสาว ชนกนิกานต แทนสูงเนิน

8 6550014 เด็กหญิง ปภาพิณ ประไพวัชรพันธ

9 6550016 เด็กหญิง จิรัชยา ชมไธสง

10 6550018 นาย ภูวนาถ โทสันเทียะ

11 6550020 นาย ปฏิภาณ ชอบกองกลาง

12 6550022 นางสาว จิดาธิพัฒน กาญจนสีมา

13 6550023 นางสาว ณัฏฐณิชา รอดพิพัฒน

14 6550025 เด็กหญิง ศดานันท วรครบุรี

15 6550026 เด็กชาย ยศกร แสงหัวชาง

16 6550031 เด็กชาย วชิรวิทย สุขจินดาเสถียร

17 6550036 นาย เธียรวิชญ รักมิตร

18 6550040 นางสาว สิรีธร เสือสูงเนิน

19 6550041 นางสาว ชนิสรา วงคคําจันทร


