
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561
อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์เพชรพนม   จิตมั่น  อาจารย์ภาวิณี โสระเวช

จ านวนนักเรยีน  ชาย  16  คน  หญิง  11  คน  รวม  27  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08040 ด.ช. คมนัจทศักด์ิ เจริญศิริ
2 08042 ด.ช. เจย์เด็น เรเน่ ฟัน เดอร์ กอย
3 08043 ด.ช. ฐิตินันท์ เอมประพันธ์
4 08045 ด.ช. นรบดี สุดใจ
5 08046 ด.ช. ปณัฐธี วรรณโกวิท
6 08048 ด.ช. ปณุณวิช นุ่มนวล
7 08051 ด.ช. พิชชากร สังข์ศิลป์
8 08055 ด.ช. ศิรวิชญ์ เรืองกิจวัฒนากร
9 08058 ด.ช. หฎัฐากรม์ ต้องสู้
10 08077 ด.ช. ธีรชัย พิมลลิขิต
11 08080 ด.ช. วสุเทพ ปรางค์ประยูร
12 08083 ด.ช. สรวิชญ์ พฤกษ์พราวพงศ์
13 08085 ด.ช. อานุภาพ ธูปทอง
14 08094 ด.ช. ก้องภพ โทเ้พชร์
15 08100 ด.ช. ธนกฤต บตุรดาวงษ์
16 08108 ด.ช. พิสิทธ์ิ ด้วงปิ่น
17 08062 ด.ญ. ณัฐวรีย์ โมระกรานต์
18 08063 ด.ญ. นภสร จั่นจ ารัส
19 08093 ด.ญ. สุภาพรรณ รัตนาวะดี
20 08114 ด.ญ. ปณัยวีร์ สุภาวสุวัตร์
21 08115 ด.ญ. ภัณฑิรา สิงหท์น
22 08120 ด.ญ. อริสา จ าปานา
23 08327 ด.ญ. ณัฐณิชา สถาพรพูนผล
24 08343 ด.ญ. จิญสิราห์ ดวงธนวัฒน์
25 08497 ด.ญ. วรรนิสา ฟักประไพ
26 08509 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ธ ารงพรสวัสด์ิ
27 08627 ด.ญ. ปณัณธร ประสิทธ์ิส่งเสริม



โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์ศิรลิักษณ์   เลิศหิรญัทรพัย์ 
จ านวนนักเรยีน  ชาย  17  คน  หญิง  9  คน  รวม  26  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08044 ด.ช. ณัทภัค สุชัยยะ
2 08047 ด.ช. ปภพ อิ๋วสกุล
3 08052 ด.ช. ภัควัฒน์ วรสิทธ์ิตระกูล
4 08053 ด.ช. ภูริพันธ์ วู้ก้าน
5 08054 ด.ช. ภูริวัจน์ สิริวัฒน์ภาสกุล
6 08068 ด.ช. คุณาวุฒิ ศรีสมศักด์ิ
7 08069 ด.ช. ชนิตว์ธนันฑ์ อ่อนรัศมี
8 08070 ด.ช. ชยกฤต ศรีกนก
9 08075 ด.ช. ณัฐพงศ์ สุธีรไกรลาศ
10 08076 ด.ช. ธารณ์ แก้วพิทกัษ์
11 08081 ด.ช. วิธวินท์ สุวรรณกาโร
12 08095 ด.ช. กัษณ นวปราโมทย์
13 08096 ด.ช. ฐิติ มาสี
14 08105 ด.ช. นิพพิธน์ สงวนสุข
15 08107 ด.ช. พัสกร จงใจรักษ์
16 08110 ด.ช. ศุภชัย ลาภพิพัฒน์
17 08112 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ใจแสวง
18 08061 ด.ญ. ณัฐฉพัชร์ นาคข า
19 08088 ด.ญ. ธนัญญา เขียวเปล้ือง
20 08089 ด.ญ. ธัญญ์ชยา เจริญสิทธิศิริ
21 08092 ด.ญ. สรนภา ใจประเสริฐ
22 08113 ด.ญ. ชนนิกานต์ รัตน์มังกรสกุล
23 08118 ด.ญ. สุชญา บญุประชา
24 08326 ด.ญ. พรปวีณ์ เกษมไชยานนท์
25 08341 ด.ญ. ณัชชา แววนิลานนท์
26 08495 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ สุวรรณเวช



โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ันอาจารย์สุธิรา   ทรพัย์เจรญิ 
จ านวนนักเรยีน  ชาย  18  คน  หญิง  9  คน  รวม  27  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08039 ด.ช. กมลพัฒน์ เพิ่มไทย
2 08050 ด.ช. พลเดช ส้มฉุน
3 08056 ด.ช. สภัส อนนตะชัย
4 08057 ด.ช. เสฏฐวุฒิ บญุธรรม
5 08067 ด.ช. คิมหนัต์ เย็นทรวง
6 08072 ด.ช. ณชวกร แทน่ทอง
7 08073 ด.ช. ณพวิทย์ อนันต์วณิชย์
8 08078 ด.ช. ภูติณัฐ สว่างวิบลูย์พงศ์
9 08084 ด.ช. สุวิจักขณ์ ชินโชติกร
10 08097 ด.ช. ณัฐชนน พะลังเดช
11 08098 ด.ช. ดลวีร์ ทวีพงษ์
12 08101 ด.ช. ธนบดี ธาราธรณ์
13 08106 ด.ช. พชรพล รุ่งเฉลิมลาภ
14 08411 ด.ช. ฉันทพัฒน์ วงศ์ภักดี
15 08412 ด.ช. ธันยพงศ์ วิบลูกิจธนากร
16 08426 ด.ช. ปริญญ์ ภิรมย์รัตน์
17 08496 ด.ช. วีรภัทร นาแซง
18 08628 ด.ช. อาร์มี พรสิริสันติ
19 08059 ด.ญ. ชนินาถ มาเจริญ
20 08064 ด.ญ. ภาวรรณ อุดมศรีส าราญ
21 08065 ด.ญ. วรินญา เสริมศรีสุวรรณ
22 08090 ด.ญ. ปณัฑารีย์ ค าต๋ัน
23 08091 ด.ญ. วรินทร หลีมานัน
24 08116 ด.ญ. ภาวนา วิริยะธนสิทธ์ิ
25 08117 ด.ญ. มุกต์มณี พันธ์มนตรี
26 08232 ด.ญ. รุจิษยา วีระทวีพร
27 08425 ด.ญ. สุประวีณ์ แหเ่สียงดัง
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