
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์จารณุี   ศุภชาต  อาจารย์วิษณุ   สมญัญา
จ านวนนักเรยีน  ชาย  18  คน  หญิง  14  คน  รวม  32  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08251 ด.ช. ณพิชญ์ สุภาพ
2 08252 ด.ช. กันตพัฒน์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย
3 08255 ด.ช. เจตภาณุ วงศ์พินิจพิทยา
4 08257 ด.ช. ฐปนัท มาพินิจ
5 08258 ด.ช. ธนเดช ชัยรมณ์
6 08263 ด.ช. พีรณัฐ ตีระวัฒนานนท์
7 08264 ด.ช. พีรวิชญ์ สวัสดิสิงห์
8 08269 ด.ช. อัครพัชร์ เนตรพุกกณะ
9 08270 ด.ช. อิสรรัตน์ บตุรสี
10 08277 ด.ช. ณพวิทย์ ด้านกระโทก
11 08279 ด.ช. ต้นบญุ กุลสุขทวิเลิศ
12 08282 ด.ช. ธนปพน จิรพงศ์พิวัฒน์
13 08287 ด.ช. พรหมพิริยะ อุ้ยตยะกุล
14 08290 ด.ช. วิศรุต ภูมิศรีแก้ว
15 08291 ด.ช. ศศิพล สาสาง
16 08292 ด.ช. อชิระ มีอาจ
17 08405 ด.ช. คุณากร มุขธระโกษา
18 08507 ด.ช. พีร์นิธิ ชาวสวน
19 08294 ด.ญ. กัลยารัตน์ อุรัจนานนท์
20 08295 ด.ญ. ณรัฐวัลย์ อนนตะชัย
21 08296 ด.ญ. ณัฏฐ์จิรา ขัตติยาธนาศิริ
22 08297 ด.ญ. ณัฐทริกา และมัด
23 08302 ด.ญ. พิชญ์สิณี ล้ิมวิภาวีอนันต์
24 08303 ด.ญ. ไพลิน บรุาเจริญ
25 08305 ด.ญ. สุดรัก โพธ์ิเจริญ
26 08309 ด.ญ. จิระปภา โชติดิลก
27 08315 ด.ญ. ปภัสสิรี ชาบณุยวีร์
28 08316 ด.ญ. ปณัณพร อนันต์วณิชย์
29 08319 ด.ญ. ศศิชญา มหาอินทร์
30 08320 ด.ญ. สุวพิชญ์ พฤกษ์พราวพงศ์
31 08492 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว
32 08513 ด.ญ. ชุติอร ดาราพงศ์สถาพร



โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/2  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า  อาจารย์พิชัย   นิยมธรรม
จ านวนนักเรยีน  ชาย  21  คน  หญิง  11  คน  รวม  32  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08253 ด.ช. กิตติธัช วีรจรรยาพันธ์
2 08259 ด.ช. ธนิสร อยู่ศรี
3 08260 ด.ช. นรภัทร รามโกมุท
4 08261 ด.ช. ปวรุตม์ แก้วนุช
5 08265 ด.ช. ยศวริทธ์ิ เจริญพิทกัษ์
6 08266 ด.ช. วัชรพงศ์ สมบติัจินดา
7 08268 ด.ช. กิตต์ิณัฐ จิรปรียารักษ์
8 08272 ด.ช. คุณัชญ์ เทยีนไชย
9 08273 ด.ช. จิรายุ เมฆเกิดชู
10 08274 ด.ช. เจตวัฒน์ อินทรมณี
11 08278 ด.ช. ด ารงธรรม ยศพล
12 08281 ด.ช. แทนคุณ ผลโยน
13 08283 ด.ช. ธาวิน ใจเย็น
14 08284 ด.ช. ใบบญุ ช้างแก้ว
15 08285 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น
16 08286 ด.ช. ปญุญณัฐ นุ่มนวล
17 08288 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ เล้าชัยวัฒน์
18 08515 ด.ช. ภควัต ศิริวัฒนกุล
19 08617 ด.ช. พันธกิตต์ิ มั่งมีธนเมธา
20 08618 ด.ช. ภูสกร ฉัตรวิชัย
21 08619 ด.ช. ผลิตโชค วิจิตรวัชรเวช
22 08301 ด.ญ. ประภานิช วนานุภัณฑ์
23 08304 ด.ญ. วรฤทยั สุวรรณโณ
24 08306 ด.ญ. อาชิรญาณ์ นัทธีนนท์
25 08308 ด.ญ. กานต์พิช์ชา ทมิโต้
26 08314 ด.ญ. บณุยาพร ทองน้อย
27 08317 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ กิตติไกวัล
28 08318 ด.ญ. รวินทน์ิภา สุนทโรทก
29 08321 ด.ญ. อชิรญาณ์ จันทร์ศรี
30 08510 ด.ญ. พ้องพิชญ์ จินตพยุงกุล
31 08615 ด.ญ. ณภัทรภร กล่ินสุวรรณ
32 08616 ด.ญ. ภัทริยาภาส์ิ วราชิต
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