ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน POSITIVE LEARNING
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โครงการภาคปกติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ด.ญ.สิมิลัน คงกฤตยาพันธ์ ลำดับที่ 1
ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ ลำดับที่ 3
ด.ช.เอกวาธิราช มหาเหมรัตน์
ด.ช.กรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์
ด.ช.กรณ์ รัตนสุวรรณชัย
ด.ช.กวิน เรืองศรี
ด.ช.กษิดิเดช เมธาเศรษฐ์
ด.ช.กันฑ์พงษ์ พันธุ์ธนุสร
ด.ช.กิตติภูมิ บำรุงรัตนยศ
ด.ช.คาลวิน วิโรจน์ไตรรัตน์
ด.ช.จักรพงษ์ สวัสดิ์บุรี
ด.ช.จิรกฤต ตลอดสุข
ด.ช.จิรภัทร ธัญญศรีสังข์
ด.ช.จิรายุ เสาสูง
ด.ช.ชยพล ติญญนนท์
ด.ช.ชวนินทร์ ปิ่นมงคล
ด.ช.ญาณวุฒิ ภู่นวล
ด.ช.ณตฉรรต ส่งศิริ
ด.ช.ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ์
ด.ช.ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์
ด.ช.ณัฐพงศ์ มหรรทัศนพงศ์
ด.ช.ณัฐพัชร์ จิตกรีสร
ด.ช.ณัฐรณชัย กิติเจริญศักดิ์
ด.ช.ตถตา เศรษฐสถิตย์
ด.ช.ถิรภัทร กิจวีรกุล
ด.ช.ทองฐาน พงศ์หรรษา
ด.ช.ธนเนษฐ อมรจิรพร
ด.ช.ธนกร โรจน์วีระ
ด.ช.ธนกฤต สุพิทักษ์
ด.ช.ธนดล ปาน้อยนนท์

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.ธนิน พึ่งอัตวุฒิถาวร
ด.ช.ธัญวิสิฏฐ์ จันทร์อำภากุล
ด.ช.นรภัทร สิริโกวิท
ด.ช.ปกรณ์เกียรติ อิทธิเวชช์
ด.ช.ปภังกร อธิชาจิรฐา
ด.ช.ปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์
ด.ช.ปุณณ์วรุตม์ อัตถไพศาล
ด.ช.พชทร ผลระบิล
ด.ช.พรพระ สุขโต
ด.ช.พร้อมพุฒิ ยุทธารกูร
ด.ช.พศิน โจวรางกูร
ด.ช.พีรพัฒน์ เจษฎาปกรณ์
ด.ช.พุฒิสรรค์ คุโรปกรณ์พงษ์
ด.ช.ภูวเดช ประยุรธเนศ
ด.ช.ภูวริณ สุชาติบุญมาก
ด.ช.มูซัมมิล ดาเด๊ะ
ด.ช.รชต เบญจศุภางค์
ด.ช.รติ มหามงคล
ด.ช.ระฟ้า สุขุม
ด.ช.รังสิมันตุ์ อริยสุนทร
ด.ช.วิวิศน์ ธเนศมณีกุล
ด.ช.ศิขริน แขวงโสภา
ด.ช.ศิรัสสิชฌ์ กฤษณา
ด.ช.ศิวกร ต๊ะกำเนิด
ด.ช.ศุภกร ไพศาลเจริญ
ด.ช.ศุภวิชญ์ ของเมืองพรวน
ด.ช.สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี
ด.ช.สุวีร์ พรหมอยู่
ด.ช.อดิทัต โหตระกิตย์
ด.ช.อภิชญะ สุขสว่าง

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.ช.อภิวิชญ์ เจริญรัตน์
ด.ช.อังศวีร์ ฤกษ์อนันต์
ด.ช.อานนท์ เมตตานี
ด.ช.อินทัช เทียนเนียม
ด.ญ.เขมจิรา สุริยพรรณพงศ์
ด.ญ.เปมิศา วันทอง
ด.ญ.เพชรนุฎา สุกดิษฐ์
ด.ญ.กัลยกร วงศ์ไตรรัตน์
ด.ญ.จีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์
ด.ญ.ฐิติญานนท์ สัสดีไกรษร
ด.ญ.ชญานิศ สุเมธิวิทย์
ด.ญ.ชมพูพันธุ์ทิพย์ เต็มธนมงคล
ด.ญ.ณัชชา ทิพยโสธร
ด.ญ.ณัฐภัค หลักแหลม
ด.ญ.ดารุณรัตณ์ อุสายพันธ์
ด.ญ.ต้องตา สุธรรมภาวดี
ด.ญ.ธนารีย์ มณีไพโรจน์
ด.ญ.ธมกร ปิยมังคลังกูร
ด.ญ.ธัญญลักษณ์ อนุรัชชานันท์
ด.ญ.ธัญยาภัทร์ ยอดตาคำ
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ กิติกุล
ด.ญ.นภาภัทร สวัสดิ์บุรี
ด.ญ.นภัสวรรณ์ วรทานมงคลขัย
ด.ญ.นันท์นภัส ตั้งจิตต์ชูวงศ์
ด.ญ.นันท์นภัส ภูมิภักดีพรรณ
ด.ญ.บงกชกานต์ พลานันทกุลธร
ด.ญ.ปริชญา จิตตสนธิ
ด.ญ.ปริญญภัทร ธนะนิรันดร์
ด.ญ.ปริยากร เจริญชนะกิจ
ด.ญ.ปลายญดา กุลไพจิตร

91 ด.ญ.ปัณฑารีย์ สฤษฎ์ผล
92 ด.ญ.ปาณิสรา ผดุงวงศ์
93 ด.ญ.ปุญญภัทร ติยะประเสริฐกุล
94 ด.ญ.ปุญญาดา ธัญธริษตรี
95 ด.ญ.ปุญยวีร์ พิทยาวงศ์อานนท์
96 ด.ญ.ปุณยภัทร์ ประมวลเจริญกิจ
97 ด.ญ.ปุณิกา บุญฑีย์กุล
98 ด.ญ.พรประภา อยู่จงดี
99 ด.ญ.พัฒนพร พันธุ์เอี่ยม
100 ด.ญ.พัชรนิษฎ์ เจียมพัฒนขจร
101 ด.ญ.พิชชาภา โกสินทร์ตระการ
102 ด.ญ.พิชญธิดา พิทักษ์ธรรม
103 ด.ญ.พิมพ์พิศา พลกิจสราญ
104 ด.ญ.ภคอร ไชยรักษา
105 ด.ญ.ภัคจิรา ติยะบุญชัย
106 ด.ญ.ภัทร์นภันต์ ขันธวิทย์
107 ด.ญ.ภัทรร์วริณ อมรชัยชาญ
108 ด.ญ.รวินท์สิริ สวัสดิสิงห์
109 ด.ญ.รวิสรา นันธเนศ
110 ด.ญ.รินา กิจทวีสถาพร
111 ด.ญ.วริยาภา เพ็งพริ้ง
112 ด.ญ.วิราอร มิตานี
113 ด.ญ.สวิชญา ชูแก้ว
114 ด.ญ.อรปรียา ไตรคุป
115 ด.ญ.อัญชิสา แก่นทอง
116 ด.ญ.ปริยากร ทวีสุขเสถียร
สำรอง
117 ด.ช.หฤษฎ์ หอมจันทร์

โครงการภาคภาษาอังกฤษ ( EPTS )
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
120

ด.ช.เติมปีติ อัศวเลิศลักษณ์ ลำดับที่ 1
ด.ญ.พัชรนันท์ ดีประเสริฐวงศ์ ลำดับที่ 2
ด.ช.ปภังกร โซวติเวชย์ ลำดับที่ 3
ด.ช.วรัท โสพัคสถิตย์
ด.ช.กนกพล ศิริยุพาภรณ์
ด.ช.กันตชัย รัตนพานิช
ด.ช.ชัยวัฒน์ อุดมเดช
ด.ช.ณัฐพัชร์ กิจพงษ์ประพันธ์
ด.ช.ณัฐวัฒน์ วิศิษฎ์วโรดม
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ์
ด.ช.ธรรมธร ยงยุคันธร
ด.ช.ปฐวี วรมณีจินดา

121
129
130
131
132
133
134
135
136
137
131
132

ด.ช.ปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล
ด.ช.ปรินทร์ วิจิตรจรรยา
ด.ช.ปัญญวัฒน์ โพธิพานิช
ด.ช.ปิยพัชร์ จิตภักดีบดินทร์
ด.ช.ภทพงศ์ จิวะวัฒนาศักดิ์
ด.ช.ภูมิลภัส เจียมศรีพงษ์
ด.ช.ภูรี ฉัตรเฉลิมวิทย์
ด.ช.รัชวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์
ด.ช.วรเมธ ศิริศุขสกุลชัย
ด.ช.ศุภากร ไสยสมบัติ
ด.ช.สิรวิชญ์ อัศวพงษ์เกษม
ด.ญ.แพรวอินกานต์ พงษ์พัชราธรเทพ

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

ด.ญ.ไอริณรยา โสตางกูร
ด.ญ.ณัชชา วันชาติเจริญ
ด.ญ.ณัฐนรี อินวงษ์
ด.ญ.ณิชชา กรรณวัฒน์
ด.ญ.ท้องฟ้า สนิท
ด.ญ.นารา เปล่งขำ
ด.ญ.นีรา อัตรวิพุธ
ด.ญ.ปณิชา อร่ามเจริญ
ด.ญ.ปัณฑ์ธรา ประสานสุข
ด.ญ.พลอยณภัส สิริภัสภักดี
ด.ญ.พิชญ์สินี นฤนาทวานิช
ด.ญ.พิมพ์พัชรา รุ่งสุข

150
151
152
153
154
155
156
157
158

ด.ญ.พิมพ์พิศา พิศาลบุตร
ด.ญ.พิมลดา สุภัทรวณิชย์
ด.ญ.พีรญา ศิริวิมลมาศ
ด.ญ.มนัตถ์นันท์ ชยะภัยวรภรณ์
ด.ญ.รมิดา รักษากุลเกียรติ
ด.ญ.ศรุตา สินชัยพานิช
ด.ญ.ศุภิศรา อภิเวสสะ
ด.ญ.อักษราภัค ดาบธรรม
ด.ญ.อัยญดา เอี่ยมวนานนทชัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม )
1 ด.ญ.ณัชชา วันชาติเจริญ
2 ด.ช.เติมปีติ อัศวเลิศลักษณ์
3 ด.ช.จิรัฏฐ์ บุนนาค
4 ด.ช.ชยกูล ฉันทรวางค์
5 ด.ช.ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร
6 ด.ช.ณภัทร สุทธิศรี
7 ด.ช.ต้นตะวัน สำเนียงงาม
8 ด.ช.ปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล

9
10
11
12
13
14
15
16

ด.ช.ประวีณ สุจริตพานิชยกุล
ด.ช.ปัญญวัฒน์ โพธิพานิช
ด.ช.ปัณณวิชญ์ อัศวรุ่งเรืองชัย
ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ
ด.ช.ภูวเดช ประยุรธเนศ
ด.ช.ภูวริณ สุชาติบุญมาก
ด.ช.ภูวศิษฏ์ ตรีศิริรัตน์
ด.ช.รวิ อนันตประยูร

17
18
19
20
21
22
23
24

ด.ช.วีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์
ด.ช.ศิวกร ต๊ะกำเนิด
ด.ช.ศุภากร ไสยสมบัติ
ด.ช.อัครยุทธ์ จารุปราณ
ด.ญ.เปมิศา วันทอง
ด.ญ.ชนนท์พรณ์ จวงจาย
ด.ญ.ธีรพร โล่ห์อรุณ
ด.ญ.ณัชชา เงาประเสริฐวงศ์

25
26
27
28
29
30

ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุกรีฑา
ด.ญ.ณัฏฐพัขร์ มณีเสาวนพ
ด.ญ.นารา เปล่งขำ
ด.ญ.ปุญยวีร์ พิทยาวงศ์อานนท์
ด.ญ.พัขรนิษฏ์ เจียมพัฒนขจร
ด.ญ.ศรียุพา พหลโยธิน
LEARNING

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน POSITIVE LEARNING

