
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่  2/1   ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์วีรยุทธ    พลายเล็ก  อาจารย์ชัชฎาภรณ์   ขาลเพราะ
จ านวนนักเรยีน  ชาย  23  คน  หญิง  7  คน  รวม  30  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08427 ด.ช. กรวิชญ์ ว่องวินิชปากร
2 08428 ด.ช. กฤตภาส วรรณสุศรี
3 08431 ด.ช. กฤษฎ์ิ ล้ิมสุขะกร
4 08434 ด.ช. จิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล
5 08445 ด.ช. ธนวัตน์ มั่งทศัน์
6 08448 ด.ช. นวภัทร ดุลยะลา
7 08449 ด.ช. เบญจภัทร เถาลอย
8 08450 ด.ช. ปรินทร ศิริปญัโญ
9 08451 ด.ช. ปวินทวั์ฒน์ ทรัพย์เย็น
10 08452 ด.ช. ปณัณทตั สกุลธรรม
11 08453 ด.ช. ปา่ใหญ่ จ าปาศรี
12 08456 ด.ช. พิสิทธ์ิ ไชยกิตติโสภณ
13 08461 ด.ช. ศดิศทศัน์ วิลัยวรรณ
14 08462 ด.ช. ศรัณยพงศ์ ทมิโต้
15 08463 ด.ช. ศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย
16 08464 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ
17 08466 ด.ช. อภิภู อินทรสาลี
18 08484 ด.ช. กนกพัฒน์ เจตินัย
19 08485 ด.ช. อัครเชษฐ์ วะชังเงิน
20 08487 ด.ช. วริทธ์ิ อึ้งจงเจตน์
21 08504 ด.ช. นิธิกฤษฏ์ิ เกิดโชค
22 08506 ด.ช. อาทติย์ นาคอิ่ม
23 08611 ด.ช. รัฐธนันท์ กล่ินสุวรรณ
24 08470 ด.ญ. เจอร์นีย์ มิเชล ฟัน เดอร์ กอย
25 08472 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ ประวิงวงศ์
26 08473 ด.ญ. นันทน์ภัส เทยีนจีน
27 08475 ด.ญ. ประภามาศ ณ พัทลุง
28 08477 ด.ญ. วรรณณิศา สงวนศิลป์
29 08479 ด.ญ. ศศิวิมล มุขธระโกษา
30 08483 ด.ญ. วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์



โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่  2/2   ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์ณัฐนิชา   ทนะไชย  อาจารย.์.....................................................
จ านวนนักเรยีน  ชาย  21  คน  หญิง  9  คน  รวม  30  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08430 ด.ช. กฤตวัฒน์ สุกอิน
2 08432 ด.ช. คณิณ สุดใจธรรม
3 08433 ด.ช. จตุรภัทร เกิดปราชญ์
4 08436 ด.ช. ชาญเดช เต็งสุวรรณ
5 08437 ด.ช. ณทตั เทยีนไชย
6 08438 ด.ช. ณภัทร ชัยพฤกษทล
7 08440 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พลายเล็ก
8 08442 ด.ช. ทตัเทพ นันทนาวินรักษ์
9 08444 ด.ช. ธนบดี เวียงเกตุ
10 08446 ด.ช. ธีรภัทร ดีบกุ
11 08447 ด.ช. นราวิชญ์ วิเชียรวรรณ
12 08454 ด.ช. พงศกร โรจนแพทย์
13 08455 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ศิริพิชญ์ตระกูล
14 08457 ด.ช. ภูมิสิษฐ์ สุขสะอาด
15 08458 ด.ช. วัชร์จิโรจน์ ศรีเย็น
16 08459 ด.ช. วิธิษพงษ์ วนาประเสริฐศักด์ิ
17 08460 ด.ช. วีรวัชร์ หอมสุวรรณ
18 08465 ด.ช. สุรพัศ สุชัยยะ
19 08467 ด.ช. อัคระมงคล อุ้ยตยะกุล
20 08486 ด.ช. พชร เกล็ดสุวรรณ
21 08500 ด.ช. ตรัยคุณ สุวรรณวารี
22 08469 ด.ญ. กชพรรณ เหรัญชรกุล
23 08471 ด.ญ. ฉันทช์นก รัชตะนาวิน
24 08474 ด.ญ. เบเนซี ประธาน
25 08476 ด.ญ. ภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ
26 08480 ด.ญ. อิฐิญา อู๋ไพจิตร
27 08482 ด.ญ. ณัฏฐภัสส์ ตุวินันท์
28 08505 ด.ญ. เมสินี กิตติมงคลสุข
29 08511 ด.ญ. ปทติตา สงวนดี
30 08612 ด.ญ. ปาริชาต อภิติวงศ์มานิต
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