
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์ทิพวรรณ  พัฒน์ชนะ  อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน
จ านวนนักเรยีน  ชาย  22  คน  หญิง  6  คน  รวม  28  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08345 ด.ช. กฤตติกุล วงษ์วิบลูย์สิน
2 08346 ด.ช. จักรภัทร เอี่ยมธนากุล
3 08347 ด.ช. จิรุตม์ ช่างสมบรูณ์
4 08352 ด.ช. ติณณ์ อนุกูล
5 08353 ด.ช. เตชินท์ อ่อนส าอางค์
6 08357 ด.ช. ปรัตถกร รักงาม
7 08359 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา
8 08360 ด.ช. พีรวิชญ์ บวัคล่ีใบ
9 08361 ด.ช. ยุคันธร เสาวนิตย์
10 08363 ด.ช. ศุภศิษย์ เดชะไกศยะ
11 08365 ด.ช. สิปปกร นิลศรี
12 08379 ด.ช. จิรายุ ชินภัทรโอภาส
13 08381 ด.ช. ชานนท์ แก้วสอาด
14 08383 ด.ช. ตุลาการ วสุธารนันท์
15 08385 ด.ช. ทตัต์ดนัย เมฆมัธยันห์
16 08386 ด.ช. ธรรม์ ฐานิสสะ
17 08388 ด.ช. เธียร สินเสริมสุขสกุล
18 08389 ด.ช. นิติธร สังขกุญชร
19 08392 ด.ช. พฤตฒิพงศ์ หว้ยหงษ์ทอง
20 08396 ด.ช. อิทธิณัฐ โค้วสมจีน
21 08613 ด.ช. นักรบ บญุยืน
22 ด.ช. ณพิภัช สุทธิโภชน์
23 08368 ด.ญ. ณัฐฐา ค าภารักษ์
24 08373 ด.ญ. สิตา พจมานศิริกุล
25 08399 ด.ญ. นงนภัส ปาลกะวงศ์
26 08401 ด.ญ. พุธิรา สนธิสว่าง
27 08402 ด.ญ. มีสุข สุขสุโฉม
28 08404 ด.ญ. ศรัณย์พร ปริุนิพุทธ์



โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์สุภารณี    สาระสา  อาจารย์นฤมล   หลายประเสรฐิพร
จ านวนนักเรยีน  ชาย  19  คน  หญิง  9  คน  รวม  28  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08348 ด.ช. ชยฐกร ภูมิพานิช
2 08349 ด.ช. ชวกร คอนบรีุ
3 08354 ด.ช. เตวิช โรจน์นันทกิจ
4 08355 ด.ช. ธนคุณ จ้อยจินดา
5 08356 ด.ช. ธีรภัทร์ มานะพงศ์พันธ์
6 08358 ด.ช. พิชญุตม์ เมืองค า
7 08362 ด.ช. วีรภัทร จีนหวาด
8 08364 ด.ช. สรวิชญ์ เหลืองอร่ามกุล
9 08366 ด.ช. อิทธิณัฐ จันทร
10 08375 ด.ช. กัณตภณ เชื้อช่าง
11 08378 ด.ช. คมิก ดวงธนวัฒน์
12 08380 ด.ช. เจนวิทย์ ผลประเสริฐ
13 08382 ด.ช. ตรัย อนุกูล
14 08384 ด.ช. เตชินท์ โรจน์นันทกิจ
15 08390 ด.ช. นิพพิชณน์ แววนิลานนท์
16 08391 ด.ช. บรุวิตต์ สุดใจ
17 08393 ด.ช. พีรวุฒิ เปรมสุข
18 08395 ด.ช. ภูมิไท รากบวั
19 08489 ด.ช. ปรัชญ์ เวียงสีมา
20 08367 ด.ญ. ชวิศา ลียวัฒนานุพงศ์
21 08369 ด.ญ. ธนกชพร ธาราธรณ์
22 08370 ด.ญ. เพียรพิมุกข์ เลิศส าราญ
23 08371 ด.ญ. ไพจิตรจินดา สาระรักษ์
24 08372 ด.ญ. ภัททยิา ศรีธานี
25 08397 ด.ญ. กีรติกาญจน์ นราไท
26 08400 ด.ญ. พลอยปภัส ขันเกษตร
27 08490 ด.ญ. ไอรญา ศรีนิเวศน์
28 08614 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เจริญวิริยะกุล


	รายชื่อนักเรียน ป.3-1 ปี 2561.pdf
	รายชื่อนักเรียน ป.3-2 ปี 2561.pdf

