
ล ำดบัที่ หมำยเหตุ
1 เด็กชายเจยีระไน วชิรกติติวงศ์
2 เด็กชายชัยธชั ดาราพงศ์สถาพร
3 เด็กชายณฐ วฒันเธยีร
4 เด็กชายณพศัวรชน รังษีกลุ
5 เด็กชายณัฐวฒัน์ ชูจนัทร์
6 เด็กชายณัฐวศัห์ ฉลภญิโญ
7 เด็กชายต่อตระกลู รัตสุข
8 เด็กชายเทพชัย เต็มจติตปล้ืม
9 เด็กชายธนกร ช่อล าเจยีก
10 เด็กชายธนกฤต โชติชัยธนากร
11 เด็กชายธนวชิญ์ กนัยาประสิทธิ์
12 เด็กชายธนวทิย์ ยางทอง
13 เด็กชายธนาวสัน์ วงษ์มณีภาชัย
14 เด็กชายนวฤกษ์ จตุโพธิ์
15 เด็กชายปัณณรุจน์ เลิศบุศราลักษณ์
16 เด็กชายภริูนทร์ ต้ังธนวนิท์กฤต
17 เด็กชายวรรณศิลป์ อิ่มเริงส าราญ
18 เด็กชายวรัท คงสุวรรณสกลุ
19 เด็กชายศิวะกร ชาบาง
20 เด็กชายสิทธรัตน์ มุกดาประกร
21 เด็กชายสุนิธิ ภารา
22 เด็กชายเสียง ยู คอร์
23 เด็กหญิงกฤษ์ชนามนต์ ธเนศมณีรัตน์
24 เด็กหญิงกญัญนันทน์ จริะธนประเสริฐ
25 เด็กหญิงกณัฐิกา เติมธนาสมบัติ
26 เด็กหญิงชญาณิศดา พเิศษพงษา
27 เด็กหญิงชื่นใจ อศิรเสนา ณ อยธุยา
28 เด็กหญิงณ ภทัร โอษฐยิ้มพราย
29 เด็กหญิงณัฐกฤตา ชัยพริิยพทิักษ์
30 เด็กหญิงต้นน้ า ประทุมศิริ
31 เด็กหญิงนภสัสร ตรงคง
32 เด็กหญิงปัณณพร บุญประสงค์
33 เด็กหญิงพชัรดา จนีเกดิ

34 เด็กหญิงพศัม์สิตา สร้อยสนธิ์

35 เด็กหญิงพริิยกร กณัฑษา

36 เด็กหญิงแพรปวร์ี กรวร์ีปภาวทิย์

37 เด็กหญิงแพรวรุ่ง โรจนศิริ

38 เด็กหญิงมนปรียา กฤษณายทุธ์

39 เด็กหญิงวรัญชลี รัตนะราช

40 เด็กหญิงอฐัภญิญา วฒันะโรจนา

41 เด็กหญิงอษิฎาพรรณ หลวงไผ่พล

* ใช้ตั้งแต่วนัที่ 18 พ.ค.- 30 ม.ิย. 2563

โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลับรำชภฏัสวนสุนันทำ
รำยชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 / 3

อำจำรย์ที่ปรกึษำ อำจำรย์เพ็ญนภำ  หมีโต
ชือ่-สกุล



ล ำดับที่ หมำยเหตุ
1 เด็กชายชินพฒัน์ เกษศรี
2 เด็กชายณัฐพชัร์ คงวงศ์สุภคั
3 เด็กชายทฬัห์ ช่อสัมฤทธิ์
4 เด็กชายธรธันย์ นิสภกุล
5 เด็กชายธิปเดช ศีลบตุร
6 เด็กชายนัทชัย บญุเนรมิตร
7 เด็กชายเนติพนธ์ หยู่หนูสิงห์
8 เด็กชายปภนิวิช นิลมณี
9 เด็กชายพลภทัร พฒันาพศิาลศักด์ิ
10 เด็กชายภาสกร พรีะยุทธ
11 เด็กชายศวัฒน์ วัฒนา
12 เด็กชายศิรสิชญ์ ละสามา
13 เด็กชายศุภวิชญ์ นุชนา
14 เด็กชายสมาร์ท ลีละศุภสกุล
15 เด็กชายสุขธัช กล่ินสุวรรณ
16 เด็กหญิงกนกพร ไชยวราสินธ์
17 เด็กหญิงเขมจิรา คเชนทร์ไพศาล
18 เด็กหญิงเขมิสรา ยี่ภู่
19 เด็กหญิงคามิลล์ เชียฮ์
20 เด็กหญิงชนัญชิดา ไกรนาค
21 เด็กหญิงชาติญา สง่าเขียว
22 เด็กหญิงโชติญา แขกระจ่าง
23 เด็กหญิงธัญพร สิงหช์ัย
24 เด็กหญิงนภมัย นาถะพนิธุ
25 เด็กหญิงนววรรณ โพธิ์แสง
26 เด็กหญิงนิศากร เนือ่งค าอินทร์
27 เด็กหญิงปญุญาภสั ไชยานุกูล
28 เด็กหญิงปณุยนุช สบายใจ
29 เด็กหญิงพรนภา โอษฐจันทกึ
30 เด็กหญิงพรรณกาญจน์ โพธิ์น้อย
31 เด็กหญิงแพรวา อังค์สุธาสาวิทย์
32 เด็กหญิงภษูณิศา โสภณชัยสิริ
33 เด็กหญิงวิมลฉัตร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

34 เด็กหญิงวิลาสินี นพทอง

35 เด็กหญิงศศิมา ชานิคม

36 เด็กหญิงศศิรินทร์ เยาวรินทร์

37 เด็กหญิงสุรดา เวชพาณิชย์

38 เด็กหญิงอันนา พงษสิ์น

* ใช้ตั้งแต่วันที ่18 พ.ค.- 30 ม.ิย. 2563

โรงเรียนสำธติมหำวิทยำลับรำชภฏัสวนสุนันทำ
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปทีี ่1 / 4

อำจำรย์ทีป่รึกษำ อำจำรย์เสำวนี ก้ำนดอกไม้
ชือ่-สกุล



ล ำดับที่ หมำยเหตุ
1 เด็กชายกนกวฒัน์ แสนสุข
2 เด็กชายกฤตไชย คิดสวย
3 เด็กชายกฤตภาส เผือกส าลี
4 เด็กชายกองทัพ อติตระกูล
5 เด็กชายกานต์นิธิ ชาญสมร
6 เด็กชายชัยวชิญ์ วนวาล
7 เด็กชายณัฐธญั ฉัตระเนตร
8 เด็กชายเดวดิ ธรรม โรดิกัส
9 เด็กชายธนภัทร วชัระมานนท์
10 เด็กชายธรรศ ฟ้องเสียง
11 เด็กชายปัญญวรรธน์ สมันตเวคิน
12 เด็กชายปุณณวทิย์ เลซี
13 เด็กชายภูริวจัน์ รัตน์ชัยวงศ์
14 เด็กชายยศวนิ ทาทอง
15 เด็กชายวรวชิญ์ สารักษ์
16 เด็กชายวชิยะ แก่งอินทร์
17 เด็กชายวรีภัทร เจริญศิริ
18 เด็กชายศุภณัฐ เกตุดี
19 เด็กชายอธษิฐ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
20 เด็กชายอภิณัฐ มุ่งดี
21 เด็กชายอภิรักษ์ บูชาวงั
22 เด็กชายอัณณกฤช สุทิน
23 เด็กหญิงกานต์พิชชา กุศล
24 เด็กหญิงคณิตรา แย้มแสงสังข์
25 เด็กหญิงจิราพัชร เทียมทรัพย์
26 เด็กหญิงชนกนันท์ หรรษาวงค์
27 เด็กหญิงฐาณิกร ประธาน
28 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญทิพย์ภานนท์
29 เด็กหญิงณิชนันทน์ บุญความดี
30 เด็กหญิงประณยา วงค์ตระกูล
31 เด็กหญิงปิยมน ปรีชา
32 เด็กหญิงพิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ
33 เด็กหญิงภูษิตา ประดับเพ็ชร

34 เด็กหญิงเมตตา นวปราโมทย์

35 เด็กหญิงลฎาภา ช้างสุวฒัน์

36 เด็กหญิงวรรณชนก ป้องดารา

37 เด็กหญิงวรัชญา มณีกุล

38 เด็กหญิงอริสา ชัยประภา

* ใชต้ั้งแตว่ันที ่18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563

โรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลับรำชภัฏสวนสุนันทำ
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1 / 5

อำจำรยท์ีป่รึกษำ อำจำรยช์นกนำถ แสงทอง
ชื่อ-สกุล



ล ำดับที่ หมำยเหตุ
1 เด็กชายกฤตภาส สุริยวงษ์
2 เด็กชายกันต์ธนินทร์ วีรธนนท์
3 เด็กชายเขมกร ล้ิมไพเราะ
4 เด็กชายจิรายุทธ สุขเกษม
5 เด็กชายฉัตรนนท์ ค าภผูง
6 เด็กชายฐปนรร มณิปนัตี
7 เด็กชายฐานวัฒน์ ชวิศเจริญวงศ์
8 เด็กชายแทนไท ทบัเจริญ
9 เด็กชายธนัชย์ ชัยปลัด
10 เด็กชายธนัท ประทมุมาส
11 เด็กชายธิติวัฒน์ อัครจิรพนัธุ์
12 เด็กชายนพวิชญ์ ชาญด้วยกิจ
13 เด็กชายปณัณวีร์ ก่อเลิศวรพงศ์
14 เด็กชายเปรม ต้ิวทอง
15 เด็กชายพชิาภพ นิสากรสิทธิ์
16 เด็กชายพรีพงศ์ ช้างแก้ว
17 เด็กชายภควิช จงอติเรกลาภ
18 เด็กชายภาคิน บญุฤทธิ์
19 เด็กชายภาวิศ บทกลอน
20 เด็กชายสคร สุวรรณศุภ
21 เด็กชายสิปปกร สมิงชัย
22 เด็กชายเอเต้ แก้วประดิษฐ์
23 เด็กหญิงกชพร ศรีสวัสด์ิ
24 เด็กหญิงกานต์พชิชา พาหวุัฒนกร
25 เด็กหญิงญาณิศา อรุณรัตน์
26 เด็กหญิงดากานดา ธรรมานุวัฒน์
27 เด็กหญิงทกัษอร หุน่แสวง
28 เด็กหญิงธันยากานต์ สุรีย์นิธิคุณ
29 เด็กหญิงปยิะนุช จูมสีมา
30 เด็กหญิงพรกนก แจ่มแจ้ง
31 เด็กหญิงภทัทยิา พยอมหอม
32 เด็กหญิงวชิราภรณ์ บญุหุน่
33 เด็กหญิงวิชญาพร เกตุภงูา

34 เด็กหญิงวิภาวี บญุญะสิทธิ์

35 เด็กหญิงศุภมน อุ่นทอง

36 เด็กหญิงสุธาวัลย์ เกร็ดพฒันกุล

37 เด็กหญิงสุพชิญา นาเจริญ

* ใช้ตั้งแต่วันที ่18 พ.ค.- 30 ม.ิย. 2563

โรงเรียนสำธติมหำวิทยำลับรำชภฏัสวนสุนันทำ
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปทีี ่1 / 6

อำจำรย์ทีป่รึกษำ อำจำรย์ปทัมำภรณ์ แก้วคงคำ
ชือ่-สกุล


