ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน POSITIVE LEARNING
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โครงการภาคปกติ

1 ลำดับที่ 2 ด.ช.กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง
2 ลำดับที่ 3 ด.ช.ณภัทร จริยาสถาพร
3 ด.ช.กรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส
4 ด.ช.กฤชตฤณ โอฬารรักษ์
5 ด.ช.กฤติเดช ชื่นจิตต์
6 ด.ช.ก้องภพ สุนทรวิจารณ์
7 ด.ช.กัณฑ์กณิศ มั่นนาค
8 ด.ช.กันตภณ เอี่ยมอุดมสุข
9 ด.ช.เขมณัฏฐ์ ลิมปนพงศ์เทพ
10 ด.ช.คุณานนต์ คูศิริวิเชียร
11 ด.ช.จิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ
12 ด.ช.ชนกันต์ เกษมวงศ์
13 ด.ช.ชยุตม์ เสาวรส
14 ด.ช.ชยุต วงศ์วิชยาภรณ
15 ด.ช.ชินธันย์ กฤษดาธิการ
16 ด.ช.โชติพัฒน์ ล่ำซำ
17 ด.ช.ณธกร ธรรมสิริภาส
18 ด.ช.ณพวิทย์ มุทธาประพฤทธิ์
19 ด.ช.ณภัทร แก้วสังข์
20 ด.ช.ณภัทร ตันติเสรี
21 ด.ช.ณัฐดนัย คุลิมา
22 ด.ช.ณัฐปคัลภ์ ทองขุนนา
23 ด.ช.ณัฐพัชร ผ่องญาติ
24 ด.ช.ดลภัทร ธันโยดม
25 ด.ช.ทศธรรม เหมะพรรณ์
26 ด.ช.ธชทัต เทพจินดา
27 ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ
28 ด.ช.ธนภัทร ตันศิริ
29 ด.ช.ธัชชาภัทร ดิษสกุล
30 ด.ช.ธัญเทพ พวงลำเจียก

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ด.ช.ธัทเดช กัลยพฤกษ์
ด.ช.นพรุจ แซ่ด่าน
ด.ช.นันท์ปวินท์ ธีระนังสุ
ด.ช.นันทพัทธ์ พิทยาวงศ์อานนท์
ด.ช.นิธิวิทย์ ศิริมาลัยสุวรรณ
ด.ช.ปิยวัฒน์ ใบกว้าง
ด.ช.ปุญญพัฒน์ โอภาสวิบุล
ด.ช.ปุณณวิช เด่นอริยะกูล
ด.ช.เผ่าทิพย์ ทิพยโสธร
ด.ช.พสิษฐ์พล วงศ์วีรธร
ด.ช.พัสกร รชตะวิวรรธน์
ด.ช.พิชญุตม์ อริยชาญศิลป์
ด.ช.ภัทพิพัฒน์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ด.ช.ภีรศิลป์ นิฏฐิยานนท์
ด.ช.ภูดิศ ปรัชญานุพัทธ์
ด.ช.ภูภูมิ โอกาสกิจไพศาล
ด.ช.มนัสวิน แสงทองสุก
ด.ช.วรณ ลิ้มสกุล
ด.ช.วรภพ ศรีถนอมทรัพย์
ด.ช.วรานนท์ ต่อกิจไพศาล
ด.ช.วิททสุ กานต์ปริยสุนทร
ด.ช.ศุภวิชญ์ อดทน
ด.ช.สิรภัค จักรวาลวิบูลย์
ด.ช.หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ
ด.ช.อภิมงคล เมฆชมภู
ด.ช.อัครชัย พูลสวัสดิ์
ด.ช.อัษฎาวุธ มหาวัน
ด.ญ.กรประภา อริยพล
ด.ญ.กรภัทร์ อนันต์ชล
ด.ญ.กัญญารัตน์ กลิ่นแก้ว

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ด.ญ.กันตา พยุงธนทรัพย์
ด.ญ.คล้องขวัญ ชาญนำสิน
ด.ญ.จันทร์วลัย เลี่ยนเครือ
ด.ญ.ชญานิษฐ์ ปิยจรรยา
ด.ญ.ชญาภา นาคะศิริ
ด.ญ.ชนิกานต์ สุวิชชากุล
ด.ญ.ชาคริยา พลอยดี
ด.ญ.ณทกัญ วราธนานันทน์
ด.ญ.ณภัทร วรธนโชติ
ด.ญ.ณหทัย อัศวุตมางกุร
ด.ญ.ณัชชา สิทธินววิธ
ด.ญ.ณัชชา อริยมรรคกูร
ด.ญ.ณัชญา จิตติพร
ด.ญ.ณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร
ด.ญ.ณัฐจิรา พุทธธรรมวงศ์
ด.ญ.ณัฐชยา สายวิไล
ด.ญ.ณัฐณิชา คูศรีเทพประทาน
ด.ญ.ณัฐรดา ไตรพจน
ด.ญ.ณัฐาจารีย์ จันทร์ทายะวิจิตร
ด.ญ.ณับกานต์ อริยสัจจากร
ด.ญ.ณิชาภัทร นามนัย
ด.ญ.ตระการตา แต้ชูตระกูล
ด.ญ.ธนภร สุวรรณธรรมา
ด.ญ.ธริญทิพย์ สิทธิสัจจธรรม
ด.ญ.ธวัลรัตน์ ปิ่นทอง
ด.ญ.ธัญยธรณ์ ภูมิเฉลิมพิมล
ด.ญ.ธัญสินี สุขสุริยะโยธิน
ด.ญ.ธิรดา ชาคริยานุโยค
ด.ญ.นภนทกานต์ นวเดโช
ด.ญ.เบญจวรรณ พฤทธิพัฒนพงศ์

91 ด.ญ.ปวริศา ศรีวิลาศลักษณ์
92 ด.ญ.เปมิกา ธีระเกียรติกำจร
93 ด.ญ.พราวสุข ศิริพงศ์สิน์
94 ด.ญ.พฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
95 ด.ญ.พันธ์นลิน โภคินธรณ
96 ด.ญ.พาขวัญ วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ
97 ด.ญ.พิจาริณี ใช้สิริมงคล
98 ด.ญ.พิชญ์ณิชา จิรนันท์ธวัช
99 ด.ญ.พิมพ์มาดา จารุอาภรณ์ประทีป
100 ด.ญ.พิรดา หงษ์สืบชาติ
101 ด.ญ.พีริณ ใช้สิริมงคล
102 ด.ญ.ภคพร สมอ
103 ด.ญ.ภัคจิรา ถนอมวงษ์
104 ด.ญ.ภัทร์รวี เอี่ยมอำนวยสุข
105 ด.ญ.ภัทรลภา งามภูพันธ์
106 ด.ญ.ภัสสร เจียรจรูญวงศ์
107 ด.ญ.มนสุภา สุรบท
108 ด.ญ.รัล จูฑะพันธุ์
109 ด.ญ.ลลิล หมั้นทรัพย์
110 ด.ญ.วรรณิดา เจียรไพศาลเจริญ
111 ด.ญ.วรัชยา นันทราทพย์
112 ด.ญ.วรินทร์ธร สุกใส
113 ด.ญ.วิชญาพร รักกสิกร
114 ด.ญ.ศุภลักษณ์ บุญเผือก
115 ด.ญ.สรัลชนา จันทนคีรี
116 ด.ญ.สรัลนุช จันทนคีรี
117 ด.ญ.สริยา ยงกฤตมุข
118 ด.ญ.สิริรดา เตือนตรานนท์
119 ด.ญ.สุชาวลี ส้มเขียวหวาน
120 ด.ญ.สุวนี บุญสม
121 ด.ญ.ออมพลอย ปานสูง

โครงการภาคภาษาอังกฤษ EPTS
122 ลำดับที่ 1 ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล
123 ลำดับที่ 2 ด.ญ.อรปพร โล่ห์ศิริวัฒน์
124 ลำดับที่ 3 ด.ช.ชนมภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
125 ด.ช.นรเศรษฐ์ สมบุญ
126 ด.ช.การัณยภาส วิไลเนตร
127 ด.ช.ณฐกร เตชะพงศธร
128 ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช
129 ด.ช.ณรัล พัวพรพงษ์
130 ด.ช.บรมกร วรรณสารเมธา
131 ด.ช.บรมคุณ หลาบหนองแสง

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

ด.ช.พนิต มังกรพานิชย์
ด.ช.พิชญะ ธนเศรษฐกร
ด.ช.พิตรพิบูล ลักษณ์ศิริ
ด.ช.ภวัต ลีชาแสน
ด.ช.ภัคพล คุโณภาสวรกุล
ด.ช.รวิชญ์ แก่นสินติสุขมงคล
ด.ช.รวิน ชุติจิรวงศ
ด.ช.เสฏฐวุฒิ เกสินทร์ตระการ
ด.ช.อติกันต์ หวลเจริญทนต์์
ด.ช.อธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

ด.ช.อภิชา มณีรัตน
ด.ญ.กานต์พิชชา รุ่งรัตประเสริฐ
ด.ญ.คณัชอร ไชยมหาพฤกษ์
ด.ญ.ญาดา รังษีเทียนไชย
ด.ญ.ณชพร บูรณะ
ด.ญ.ณภัทร ตันติประภาส
ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม
ด.ญ.ณิชชา วิสูตรานุกูล
ด.ญ.ณิชมน บุญรงค์
ด.ญ.ณิชารีย์ พรหมน้อย

152
153
154
155
156
157
158
159
160

ด.ญ.ธัญพร ชัยวัฒน์
ด.ญ.ธีริศรา ถนอมเนื้อ
ด.ญ.นารา ผลประเสริฐ
ด.ญ.ปิยาภา สุทธินรเศรษฐ์
ด.ญ.พิมพ์มาดา อภิเวสสะ
ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ กำแหงแก้ว
ด.ญ.ยูนะ จารุพูนผล
ด.ญ.รินรดา ตันติวงษากิจ
ด.ญ.สุมนัส ปรภาว์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ภาคปกติ )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ด.ญ.นงนภัส เรืองรุ่งรัตนกุล
ด.ญ.จันทร์วลัย เลี่ยนเครือ
ด.ญ.อรปพร โล่ห์ศิริวัฒน์
ด.ญ.พิมพ์เพชร เหลืองนภาเลิศ
ด.ช.ธเนศวร เอื่ยมไอ
ด.ญ.ญานัช ชุ่มชื่น
ด.ญ.วรันธร กมลเดชเดชา
ด.ญ.ธนภร สุวรรณธรรมา
ด.ญ.ชนกนันท์ เอกวัฒนโชตกูร
ด.ญ.เบญจวรรณ พฤทธิพัฒนพงศ์
ด.ญ.พาขวัญ วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ
ด.ญ.วิชญาพร รักกสิกร
ด.ญ.ภคอร ปานประสงค์

LEARNING

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ด.ช.วิททสุ กานต์ปริยสุนทร
ด.ญ.มนสุภา สุรบท
ด.ช.พงศ์พิสิฏฐ์ เศรษฐภักดีพงศ์
ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ
ด.ญ.พิชญาภา ยิตติพินิจ
ด.ช.พศิน ธัญญกสิกล
ด.ช.หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ
ด.ญ.พิชญ์นรี อัก์สุรังสีพันธุ์
ด.ญ.พฤฒาพร อัศรางกูร ณ อยุธยา
ด.ญ.พิมพ์นภา จรูญวุฒิธรรม
ด.ญ.วรัชยา นันทราทิพย์
ด.ญ.นันท์ธีรา พินิตไพศาล
ด.ช.ทศธรรม เหมะพรรณ์

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม
ด.ญ.พัทธ์มน สรเศรษฐ์สกุล
ด.ญ.พิชญา จันโทรัตน์
ด.ญ.วรินทร์ธร สุกใส
ด.ญ.ณัชชา ชัยบุรานนท์
ด.ช.ณัฐนนท์ สนิทสม
ด.ช.เจริญชัย เพียรพานิชย์พร
ด.ญ.เกสรา เชาว์วรวิญญู
ด.ช.วิททสุ วัชรเขื่อนขันธ์
ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช
ด.ช.พิชญะ ธนเศรษฐกร
ด.ช.กรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส
ด.ญ.ปัณณพร ธนพลเกียรต

40 ด.ญ.ณัชชา อริยะมรรคกูร
สำรอง
41 ด.ญ.ญาณิศา กาบตุ้ม
42 ด.ช.พีรศษย์ แหลมศักดิ์
43 ด.ญ.เปียมรักสิริ ช่างสาร
44 ด.ญ.โดมฤทัย นัยโกวิท
45 ด.ญ.ชนิดาภา เชาวนศรีมานนท์
46 ด.ญ.ชนัญชิดา กรรณเทพ
47 ด.ญ.อภิณห์พร เอียดแก้ว
48 ด.ช.อภิชัจ หอบรรลือกิจ
49 ด.ช.เอกณัฐ มหัทธนพิศาลกิจ
50 ด.ช.ชนะชน ปั้นแตง
51 ด.ช.กฤติน บุญสุทธิ์

เราสอนให้เรียนรู้...วิธีการเรียนรู้

