
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 GEP กลุมที่ 3 

         อาจารยประจํากลุม อาจารยอริสา  สินธุ 

 

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ด.ช. กฤตติกุล วงษวิบูลยสิน 

2 ด.ช. คมิก ดวงธนวัฒน 

3 ด.ช. เตชินท ออนสําอางค 

4 ด.ช. ทัตตดนัย เมฆมัธยันห 

5 ด.ช. แทนคุณ ไกรวรวุฒ ิ

6 ด.ช. นิติธร สังขกุญชร 

7 ด.ช. บุรวิตต สุดใจ 

8 ด.ช. ปรัชญ เวียงสีมา 

9 ด.ช. พศิน ปยะอารมณรัตน 

10 ด.ช. พิชุตม เมืองคํา 

11 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย 

12 ด.ช. ศุภศิษย เดชะไกศยะ 

13 ด.ช. สิปปกร นิลศร ี

14 ด.ญ. จินดาณัฎฐา สาระรักษ 

15 ด.ญ. ชวิศา ลียวัฒนานุพงศ 

16 ด.ญ. พลอยปภัส ขันเกษตร 

17 ด.ญ. เพียรพิมุกข เลิศสําราญ 

18 ด.ญ. ภัททิยา ศรีธานี 

19 ด.ญ. มีสุข สุขสุโฉม 

20 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน 

21 ด.ญ. ศรัณยพร ปุรินิพุทธ 

22 ด.ญ. อัญชิษฐา บัวเล็ก 

     

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 GEP กลุมที่ 4 

อาจารยประจํากลุม อาจารยนันทินี  นักดนตร ี

 

    ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ด.ช. จิราย ุ ชินภัทรโอภาส 

2 ด.ช. จิรุตม ชางสมบูรณ 

3 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี 

4 ด.ช. ชินพรรธน เรืองกิจจงวัฒนา 

5 ด.ช. ณพิภัช สุทธิโภชน 

6 ด.ช. ติณณ อนุกูล 

7 ด.ช. ธรรม ฐานิสสะ 

8 ด.ช. นักรบ บุญยืน 

9 ด.ช. พฤตฒิพงศ หวยหงษทอง 

10 ด.ช. พีรวิชญ บัวคลี่ใบ 

11 ด.ช. พีรวุฒ ิ เปรมสุข 

12 ด.ช. ศิวัช สุธานนท 

13 ด.ช. สรณ ภูริปญญาวานิช 

14 ด.ญ. จิรัชยา เพชรดี 

15 ด.ญ. ชมนภา ศุภปุณณญา 

16 ด.ญ. นวนรร ชัยศรี 

17 ด.ญ. นัฐพัชร สีเที่ยงธรรม 

18 ด.ญ. ภัทรวรรณ ชินส ี

19 ด.ญ. เมษยาณีณย ซื่อสกุล 

20 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย 

21 ด.ญ. ไอรญา ศรีนิเวศน 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 GEP กลุมที่ 5 

  อาจารยประจํากลุม อาจารยเสาวณี   กานดอกไม 

 

    ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ด.ช. กฤษณมงคล มวงปาน 

2 ด.ช. กวิน สุงสุวรรณ คนชุม 

3 ด.ช. กันตะพัฒน โมกขะสมิต 

4 ด.ช. ถิรวัฒน แสงนาครินทร 

5 ด.ช. ทินพันธุ อัครตันติศักด์ิ 

6 ด.ช. ธีรวีร ปรีชาธร 

7 ด.ช. ภัทรชนน คุมมณ ี

8 ด.ช. ศิรัช ไทยประสงค 

9 ด.ช. สรวุฒ สังขทอง 

10 ด.ช. อติเมตก เติมรุงเรืองเลิศ 

11 ด.ช. อริยธัช มณีสาร 

12 ด.ช. อินทัช ฉั่วสกุล 

13 ด.ญ. กวินนาถ สดใสกิจ 

14 ด.ญ. กัญญาวีร นุเคาะกัน 

15 ด.ญ. ชญาภา เขจรานนท 

16 ด.ญ. ธีรจุฑา ทยามันทิรนันท 

17 ด.ญ. ปานชีวา แพรกปาน 

18 ด.ญ. ปารณีย อภิวัฒนะตระกูล 

19 ด.ญ. พิมพมาดา สังขทอง 

20 ด.ญ. มาตา มาตฤเนตร 

21 ด.ญ. สุพิชญา ทองเกิด 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 GEP กลุมที่ 6 

อาจารยประจํากลุม อาจารยสุมิตรา   สุวรรณ 

 
   

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ด.ช. กองกิดากร กิ่งชัยสนธ์ิ 

2 ด.ช. คุปต คงคลาย 

3 ด.ช. จิณณ ประจันตะเสน 

4 ด.ช. เชาวนวกร กันภัย 

5 ด.ช. ฌาน สกุลศรผีอง 

6 ด.ช. เดชาธร พงษสนิท 

7 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร 

8 ด.ช. ธีรภัทร มานะพงศพันธ 

9 ด.ช. พชร มงคลรัตนชาติ 

10 ด.ช. วีรวสุ โชติธรรมาภรณ 

11 ด.ช. วุฒิภัทร เจริญศิร ิ

12 ด.ช. อนพัช ภูทับทิม 

13 ด.ญ. กัญณภัทร ปจฉิมม 

14 ด.ญ. จิตติมา กั๋งเซง 

15 ด.ญ. ณิญารินทร เจริญธนัญพงศ 

16 ด.ญ. ดีปกา พาราจูลี่ 

17 ด.ญ. ปภาดา เจรียงโรจน 

18 ด.ญ. ภภัสสร มาศกุล 

19 ด.ญ. มิรา ต้ังวิสุทธิจิต 

20 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา 

21 ด.ญ. ศุภรดา สะอาดนัก 

 

 

 

 

 

   



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 GEP กลุมที่ 7 

      อาจารยประจํากลุม อาจารยสาวิตรี   ผวิงาม 

 

    ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ด.ช. กิตติภูม ิ พิณพยูร 

2 ด.ช. ณัฐภัทร วงคตะวัน 

3 ด.ช. ตุลาการ วสุธารนันท 

4 ด.ช. ทศธรรม อ่ิมปติวงษ 

5 ด.ช. ธนิสร เสาเกลียว 

6 ด.ช. ธีรนนท เตชสิทธิวัชร 

7 ด.ช. พงศรัตน เลี่ยมกองแลง 

8 ด.ช. พิพัชรภณ นารอด 

9 ด.ช. ภาณุวิชญ วรรณมาศ 

10 ด.ช. ยศกร ทรัพยทองหลาง 

11 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ 

12 ด.ช. สิริชีวิน จางจํารัส 

13 ด.ญ. ดาราทิพย อรัญมิตร 

14 ด.ญ. ธนัญชนก กันทะสอน 

15 ด.ญ. พิมพดาว ไชยศรี 

16 ด.ญ. รินรดา โหเทพา 

17 ด.ญ. วชิรญาณ เปนกล 

18 ด.ญ. ศศิประภา ชาญพิชิตวนิช 

19 ด.ญ. ศิตา ศิวาภิรักษ 

20 ด.ญ. อติกานต แตงเอ่ียม 

21 ด.ญ. อารีรดา หงษแปลง 

 

 

 

 

 

   



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 GEP กลุมที่ 8 

อาจารยประจํากลุม อาจารยเกียรติภูมิ พาช่ืน 

                
 

   ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ด.ช. กิตติพงศ จุติรัตนสกุล 

2 ด.ช. ตรัย อนุกูล 

3 ด.ช. เตชทัต ทองกี ่

4 ด.ช. เตชินท พัฒนะพิชัย 

5 ด.ช. นิทิศ ไพบูลย 

6 ด.ช. ปองคุน ศรีอนุรักษ 

7 ด.ช. ภาดล แผวสกุล 

8 ด.ช. ศิวกร อัครธนานันท 

9 ด.ช. สิรวิชญ สิกขาบัณฑิต 

10 ด.ช. อธิภัทร สรอยทอง 

11 ด.ช. อิทธิณัฐ จันทร 

12 ด.ช. อิทธิพล ขําเกตุ 

13 ด.ญ. กีรติกาญจน นราไท 

14 ด.ญ. ณริชาภัทร เสาเกลียว 

15 ด.ญ. ปพิชญา เขาถ้ําทอง 

16 ด.ญ. ปาณัฐพร เกตุบางลาย 

17 ด.ญ. พรพิมล บัวเผือก 

18 ด.ญ. มนพร พัดทอง 

19 ด.ญ. ณริชาธร  ลําเจียกเทศ 

20 ด.ญ. สุจาริณ ี เรืองการินทร 

     


