
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์จุฑารตัน์   สิรวิิบูลย์ผล  อาจารย์ภัทรา   อุ่นทินกร
จ านวนนักเรยีน  ชาย  21  คน  หญิง  8  คน  รวม  29  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08049 ด.ช. ปณุณวิทย์ เลซี
2 08155 ด.ช. นวฤกษ์ จตุโพธ์ิ
3 08156 ด.ช. นัทชัย บญุเนรมิตร
4 08157 ด.ช. ปณัณวิชญ์ มังกรศิลานนท์
5 08159 ด.ช. ภโวทยั แก้วอ าไพ
6 08173 ด.ช. กฤศณัฏฐ์ สิริธาราทพิย์
7 08179 ด.ช. ต่อตระกูล รัตสุข
8 08185 ด.ช. มีดี เกษมสุข
9 08190 ด.ช. อธิษฐ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
10 08207 ด.ช. ธนกฤต โชติชัยธนากร
11 08208 ด.ช. ธนวิชญ์ กันยาประสิทธ์ิ
12 08212 ด.ช. ปญัญวรรธน์ สมันตเวคิน
13 08215 ด.ช. ศวัฒน์ วัฒนา
14 08247 ด.ช. แทนไท ทบัเจริญ
15 08323 ด.ช. ฐปนรร มณิปนัตี
16 08494 ด.ช. วีรภัทร เจริญศิริ
17 08621 ด.ช. นักปราชญ์ บญุยืน
18 08622 ด.ช. สุขธัช กล่ิมสุวรรณ
19 08623 ด.ช. เทพชัย เต็มจิตตปล้ืม
20 08625 ด.ช. อภิรักษ์ บชูาวัง
21 08626 ด.ช. เปรม มาลีเลิศ
22 08163 ด.ญ. กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
23 08165 ด.ญ. ชื่นใจ อิศรเสนา ณ อยุธยา
24 08172 ด.ญ. สุรดา เวชพาณิชย์
25 08199 ด.ญ. ภัณฑิลา คานสุโข
26 08220 ด.ญ. นภมัย นาถะพินธุ
27 08222 ด.ญ. ปณัณชนก วรรณถนอม
28 08224 ด.ญ. พิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ
29 08226 ด.ญ. รภัสชนก สดีวงศ์



โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์อรญั   สัมดี  อาจารย์สมจิตร   ศรพีนาสณฑ์
จ านวนนักเรยีน  ชาย  18  คน  หญิง  11  คน  รวม  29  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08146 ด.ช. จิณธิษณ์ จันพินิจ
2 08148 ด.ช. จิรภัทร จงจินตรักษา
3 08150 ด.ช. ชัยวัฒน์ ค าพรัด
4 08153 ด.ช. ธนวิทย์ ยางทอง
5 08158 ด.ช. ปยิกันต์ โชติสาคร
6 08160 ด.ช. ภควิช จงอติเรกลาภ
7 08161 ด.ช. วรรณศิลป์ อิ่มเริงส าราญ
8 08175 ด.ช. จิรายุทธ สุขเกษม
9 08180 ด.ช. ธิติวัฒน์ อัครจิรพันธ์ุ
10 08202 ด.ช. ณฐ วัฒนเธียร
11 08203 ด.ช. ณพล เก้ารัตนผล
12 08210 ด.ช. สุนิธิ ภารา
13 08214 ด.ช. ภูริยศ พูนทรัพย์สวัสด์ิ
14 08216 ด.ช. ศิวะกร ชาบาง
15 08325 ด.ช. ภูดิศ รัชต์ชฎานนท์
16 08408 ด.ช. กีรติ ตาละโสภณ
17 08512 ด.ช. จิรายุ ชิดเชิด
18 08514 ด.ช. ชัยธัช ดาราพงศ์สถาพร
19 08166 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทกัษ์
20 08171 ด.ญ. แพรวา อังค์สุธาสาวิทย์
21 08191 ด.ญ. กฤษ์ชนามนต์ ธเนศมณีรัตน์
22 08193 ด.ญ. ณ ภัทร โอษฐย้ิมพราย
23 08194 ด.ญ. นภัสสร ตรงคง
24 08197 ด.ญ. พัศม์สิตา สร้อยสนธ์ิ
25 08217 ด.ญ. ชนมน สุนทรจามร
26 08409 ด.ญ. หรัิญญิการ์ อภิธนัง
27 08502 ด.ญ. อิษฎาพรรณ หลวงไผ่พล
28 08620 ด.ญ. ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข
29 08624 ด.ญ. ธนพร ศุภารักษ์สืบวงศ์



โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายช่ือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3  ภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์แคทธียา   เจรญิสุข  อาจารย์สลักจิตต์   สุขสอาด
จ านวนนักเรยีน  ชาย  17  คน  หญิง  11  คน  รวม  28  คน

เลขที่ รหัสนักเรยีน ช่ือ - สกุล
1 08144 ด.ช. กันต์กวี สุภาดี
2 08145 ด.ช. กันต์ธนินทร์ วีรธนนท์
3 08154 ด.ช. ธรรศ อาชวคุณ
4 08162 ด.ช. ศิวัสษ์ วรสิทธ์ิกิติกุล
5 08178 ด.ช. ณัฐวัศห์ ฉลภิญโญ
6 08181 ด.ช. นพวิชญ์ ชาญด้วยกิจ
7 08184 ด.ช. ภูรินทร์ ต้ังธนวินทก์ฤต
8 08186 ด.ช. วรัท คงสุวรรณสกุล
9 08189 ด.ช. สิปปกร สมิงชัย
10 08201 ด.ช. ชญาพัฒน์ นิเวศไวกูณฐ์
11 08204 ด.ช. ณพัศวรชน รังษีกุล
12 08206 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ชูจันทร์
13 08209 ด.ช. ธนาวัสน์ วงษ์มณีภาชัย
14 08211 ด.ช. ปภินวิช นิลมณี
15 08322 ด.ช. อดิชาต ล้ิมรสสุข
16 08406 ด.ช. จีรบญุย์ ม่วงงาม
17 08508 ด.ช. วชิรวิชญ์ นาคอิ่ม
18 08164 ด.ญ. เจสซี เอฟา ฟัน เดอร์ กอย
19 08168 ด.ญ. ต้นน้้า ประทมุศิริ
20 08170 ด.ญ. พรจุฑา ภาสบตุร
21 08192 ด.ญ. ชญาณิศดา พิเศษพงษา
22 08195 ด.ญ. ประณยา วงค์ตระกูล
23 08198 ด.ญ. พิริยกร กัณฑษา
24 08219 ด.ญ. ธัญสินี อนันต์ธนาพงษ์
25 08221 ด.ญ. ธันยากานต์ สุรีย์นิธิคุณ
26 08225 ด.ญ. แพรวรุ่ง โรจนศิริ
27 08493 ด.ญ. คณิตรา แย้มแสงสังข์
28 08503 ด.ญ. ภัคจิรา วังสุวรรณ
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