
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 GEP กลุมที่ 3 ( แผนการเรียน คณติศาสตร – วิทยาศาสตร )  

อาจารยประจํากลุม อาจารยปยะพงษ   ทวีพงษ 

 

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ด.ช. คิมหันต เยน็ทรวง 

2 ด.ช. จิรัฏฐ บุญเเกว 

3 ด.ช. ชยกฤต ศรีกนก 

4 ด.ช. ชยพล ภูทะวัง 

5 ด.ช. ญาณวุฒ ิ เอื้อทยา 

6 ด.ช. ณชวกร เเทนทอง 

7 ด.ช. ณธัญพงษ ธํารงพิรพงษ 

8 ด.ช. ณัฐนันท อุนจิตตพันธุ 

9 ด.ช. ธัชกร ไพรรําพึง 

10 ด.ช. ปารุสก พลากําเเหง 

11 ด.ช. ปุณณวิช นุมนวล 

12 ด.ช. พัชรนันท รัตนภูดินันท 

13 ด.ช. พีรณัฐ ปญสุวรรณ 

14 ด.ช. พีรณัฐ ประชาจิตกุล 

15 ด.ช. พีราวิชญ ชาญชัยเชาวววิฒัน 

16 ด.ช. ภูติณัฐ สวางวิบูลยพงศ 

17 ด.ญ. กุลวด ี ดินสุวรรณกุล 

18 ด.ญ. จิรัชญา สมบัติพิทักษสุข 

19 ด.ญ. เจนนี ่ พานิชลือชาชัย 

20 ด.ญ. ชนินาถ มาเจริญ 

21 ด.ญ. ณิชาภัทร มานะกิจภิญโญ 

22 ด.ญ. ธนัชชา เพียงตา 

23 ด.ญ. นิชาภัส อลงกรณโชติกุล 

24 ด.ญ. ภัทรดา โคกเกษม 

25 ด.ญ. ภาวนา วิริยะธนสิทธิ ์

26 ด.ญ. มนัสนันท ลอยลาวัลย 

27 ด.ญ. สุภาพรรณ รัตนาวะด ี

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 GEP กลุมที่ 4 ( แผนการเรียน คณติศาสตร – วิทยาศาสตร ) 

 อาจารยประจํากลุม อาจารย ดร.ภาวิณ ี  รตันคอน 

 

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ด.ช. ขวัญขาว เเยมศรี 

2 ด.ช. คมนัจทศักด์ิ เจริญศิร ิ

3 ด.ช. จิรัฎฐ เข็มประสิทธ์ิ 

4 ด.ช. ชนาธิป เณรานนท 

5 ด.ช. ชินชิกูร พงโพธ์ิ 

6 ด.ช. ชุติพนธ ปฐภิญโญบูรณ  

7 ด.ช. ทองธาวิต จุลวัฒฑะกะ 

8 ด.ช. พรหมินทร งามวงศสถิต 

9 ด.ช. พสิษฐ ชาติสุทธิผล 

10 ด.ช. วรวัฒ บุษกรเรืองรัตน 

11 ด.ช. วิชญกวินทร วีระพงษ 

12 ด.ช. วินิทร โชติชุษณะ 

13 ด.ช. วิริทธ์ินันท เกษมพงษ 

14 ด.ช. วีรภัทร นาเเซง 

15 ด.ช. สถาพร สุขรวม 

16 ด.ช. อภิวิชญ เลิศกิจคุณานนท 

17 ด.ญ. กรชนก ทับทอง 

18 ด.ญ. จัสมิน สายแสงทอง 

19 ด.ญ. จิญสิราห ดวงธนวัฒน 

20 ด.ญ. ณณัฏฐพร เหลาพงษศร 

21 ด.ญ. เบญญาภา เจ็ดวรรณะ 

22 ด.ญ. ภาพิมล บุญหล ี

23 ด.ญ. ศศิพร ศรีศศลักษณ 

24 ด.ญ. อคิรา คงเจริญ 

25 ด.ญ. อรจิรา แดงประเสริฐ 

26 ด.ญ. อิศราวรรณ จิรชัยวรานันท 

27 ด.ญ. ไอนริษาฒ เทียนศิลป 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 GEP กลุมที่ 5 ( แผนการเรียน คณติศาสตร – วิทยาศาสตร ) 

 อาจารยประจํากลุม อาจารยปทมาภรณ   แกวคงคา 

    ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 นาย จักรภัทร ทินอย 

2 นาย ญาณวุฒ ิ อปริมาณ 

3 นาย ณัฎฐพัทน พิชญนันทกลุ 

4 นาย ณัฐสุต พลอยทับทิม 

5 นาย ตนน้ํา สัมฤทธิ ์

6 นาย ธนกฤต หนูเกลี้ยง 

7 นาย ธนภัทร ทองสิมา 

8 นาย ธนิสร คําแฝง 

9 นาย ปาณัท สงฆรักษ 

10 นาย พสิษฐ เเสนสุข 

11 นาย ภาณุพงศ จันชะนะกิจ 

12 ด.ช. ภูเบศ พิมมะรัตน 

13 นาย รมเกลา เมืองสําราญ 

14 นาย รัชชานนท เปงไชยโม  

15 นาย สรวิชญ พฤกษพราวพงศ 

16 นาย อชิฬพัฏ ขุนเจริญ 

17 น.ส. กาลตรงกัน ประดิษฐบญุ 

18 น.ส. จีรัชยา มีลาภ 

19 น.ส. ฐิติพร เปลี่ยมไธสง 

20 ด.ญ. ณัฐวรา ลามา 

21 ด.ญ. ธัญญชยา เจริญสทิธิศิร ิ

22 น.ส. ธันวา แกวรัก 

23 น.ส. ปยะมาศ ทองรอด 

24 น.ส. พัชรวรินทร ซังปาน 

25 น.ส. ภรณฤทัย ธาตุทองคํา 

26 ด.ญ. อชิตะเตชินี ไฝทอง 

27 น.ส. อภิชญา จําลองปน 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 GEP กลุมท่ี 6 ( แผนการเรียน คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ ) 

  อาจารยประจํากลุม อาจารยยุทธนา   รัตนสุวรรณ 

    ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 นาย กฤตภาส ทองโสภิต 

2 ด.ช. คุณาวุฒิ ศรีสมศักด์ิ 

3 ด.ช. เจษฎา หุนแสวง 

4 ด.ช. ฐิติ มาส ี

5 ด.ช. ณพวิทย อนันตวณิชย 

6 นาย ณพวิทย สุวรรณโยค 

7 ด.ช. เตชินท ณ ระนอง 

8 ด.ช. ธนน ธนาโชติชัยกุล 

9 นาย ปริญญ ภิรมยรัตน 

10 ด.ช. พณัชพงศ แสงออน 

11 ด.ช. แพทริค เจษฎา วอรด 

12 ด.ช. ภาณุวิชญ อุดมผล 

13 นาย ภานุวิชญ กิจไพบูลยทวี 

14 ด.ช. ภาสพงศ เขียวลงยา 

15 ด.ช. รวิศ แกวกล่ํา 

16 ด.ช. เสฏฐวุฒิ บุญธรรม 

17 ด.ช. หัฏฐากรม ตองสู 

18 นาย อนุภัทร ดิษจันทร 

19 ด.ช. อานุภาพ ธูปทอง  

20 น.ส. ธนพร เอ่ียมบํารุงทรัพย 

21 น.ส. ธิดารัตน โคตวงคจันทร 

22 ด.ญ. นภัสสร จริยสมบัติ 

23 ด.ญ. พิมพลภัส ธํารงพรสวัสด์ิ 

24 ด.ญ. ภูริชญา ธงชัย 

25 น.ส. มธุรดา รื่นพาหนะ 

26 ด.ญ. รักษิญณภรณ ศรีบุญรอด 

27 น.ส. สาธิตา อํานวยรุงเรือง 

28 น.ส. สิริหทัย ธาตุทองคํา 

29 น.ส. อุปานันท เล็กใจซื่อ 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายช่ือนักเรียนเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 GEP กลุมที่ 7 ( แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ) 

อาจารยประจํากลุม อาจารยเพ็ญนภา   หมโีต 

    ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 นาย จิรเดช ยอดเณร 

2 ด.ช. ชัยชนาธิป ชูทอง 

3 นาย พงษศักด์ิ - 

4 ด.ช. พลเดช สมฉุน 

5 นาย พัฒณวิชญ บุญนนทกาจน 

6 ด.ช. พีรวิชญ พลีรัตน 

7 ด.ช. สกลโชค พรภาสกร 

8 ด.ช. สุวิจักขณ ชินโชติกร 

9 ด.ญ. ชิดชนก กลัดสําเนียง 

10 น.ส. ณัฐชยา ดําเกาะ 

11 น.ส. ณัฐณิชา สถาพรพูนผล 

12 น.ส. ธิรดา อุบลพวง 

13 น.ส. ธีรจุฑา พรหมสิทธ์ิ 

14 ด.ญ. ปริยากร เกษมชัยนันท 

15 ด.ญ. ปอรวีณ ต้ังกิตติภาภรณ 

16 ด.ญ. ไปรยา ผิวทอง 

17 ด.ญ. ภิญญาพัชญ แสนสุข 

18 ด.ญ. มุกตมณ ี พันธมนตรี 

19 น.ส. วรรนิสา ฟกประไพ 

20 น.ส. โศภิษฐชา บุญย่ิงสถิตย 

21 ด.ญ. สโรชินี รักธรรมนูญ 

22 น.ส. อรุโณทัย ใจงาม 

23 น.ส. อาทินัดดา ลาฟาเริงรณ 

24 น.ส. อารีพร ศรีทอง 

25 ด.ญ. เอ้ืองพร ศักด์ิวานิชกุล 

 

 


