
ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 1

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล

1 09640 ด.ช. ณัฐภัทร ศรีเกียรติ

2 09641 ด.ช. ณัฐชนนท์ ต้ังศักด์ิชัยสกุล

3 09642 ด.ช. ธนกร ศรัณยวิชญ์

4 09644 ด.ช. ชลสิทธิ์ ตันติวิวัทน์

5 09646 ด.ช. รัฐกรณ์ วรธนอุดมพัชร์

6 09647 ด.ช. พัชชานันท์ ศรีค า

7 09648 ด.ช. รัฐภูมิ กระต่ายเพ็ชร์

8 09649 ด.ช. ชนาธิป พิมหนู

9 09650 ด.ช. เตชิษฐ์ สุวรรณนาคินทร์

10 09651 ด.ช. กษิดิศ จุลเจริญ

11 09790 ด.ช. ธนบดี เสถียรพจน์

12 09805 ด.ญ. สุนิตา เนื่องพุมพร

13 09806 ด.ญ. ธัญชนก สาละ

14 09807 ด.ญ. นภัสสร ถาวรฤทธิ์

15 09808 ด.ญ. ปุริมาศ สุคนประทีป

16 09809 ด.ญ. อ ามีรา อาซุนฉ่อน

17 09810 ด.ญ. ฐิติชญา ไทรแช่มจันทร์

18 09811 ด.ญ. ณิชานันทน์ เนื่องนิยม

19 09812 ด.ญ. กุลิสรา นิยตานนท์

20 09813 ด.ญ. สิรินญา วันจันทร์

21 09814 ด.ญ. อทิตยา แสงเพชร

22 09815 ด.ญ. สาวิตรี ผองสง่า

23 09816 ด.ญ. พนิดา กุมภิโร

24 09817 ด.ญ. อรพรรณ สุขะเลิศ

25 09818 ด.ญ. นันท์นภัส แสงจันทร์

26 09819 ด.ญ. ณัฐกมล แสงศรี

27 09820 ด.ญ. ภัทร์ธีนันท์ ภักดีนรินทร์

28 09821 ด.ญ. กุลิสรา มานะเอม

29 09823 ด.ญ. กิตติยาภรณ์ หมายดี

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/1      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. นางจรีะพรรณ   ดิลกธราดล   2. นางสาววิภาพร   เรืองประทีป  ชาย  11  คน   หญิง  18  คน รวม   29    คน 



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 2โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล
1 09652 ด.ช. ฉัตรชัย ค ำพชิิต

2 09653 ด.ช. พฤฒินันท์ ฤกษส์มบรูณ์

3 09654 ด.ช. ธนโชติ อนันต์อรรถกร

4 09655 ด.ช. ธนภทัร เณรจำที

5 09656 ด.ช. ศุภชัย สวสัด์ิเปำ้

6 09657 ด.ช. ชำญยุทธ์ ยุทธพงษ์

7 09658 ด.ช. พรีวชิญ์ โมกศิริ

8 09684 ด.ช. พณิชพงษ์ อ่างทอง

9 09722 ด.ช. สุดเขต เขียวน้อย

10 09730 ด.ช. ธนะมินทร์ กิตติรัตน์ธนาโชติ

11 09744 ด.ช. ธนดล ตรีกิจจา

12 09745 ด.ช. ชัยชนะ พงศาพลานนท์

13 09757 ด.ช. ธนภรณ์ จันทร์เที่ยง

14 09762 ด.ช. กันต์กวี ศรีสืบ

15 09769 ด.ช. เจตนิพทัธ์ กองปญัญา

16 09779 ด.ช. สหรัฐ เลิศวนัสวงศ์

17 09783 ด.ช. ธนพล ไล้ทอง

18 09824 ด.ญ. วรำลี เรืองวงศ์โรจน์

19 09825 ด.ญ. ณัชชำ แจ่มอ่วม

20 09826 ด.ญ. ชัญญำนุช กุลมัย

21 09827 ด.ญ. ศศิวมิล ขุนพรม

22 09828 ด.ญ. ชัญธดิำ ตันตรวงศ์

23 09829 ด.ญ. ปริยฉัตร ครุธชำติ

24 09830 ด.ญ. ภริูชชำ ต้ังหมี่

25 09831 ด.ญ. สำยน้ ำผ้ึง กำญจนสถิตย์

26 09832 ด.ญ. ปรำรถณำ พทุธรักษำ

27 09833 ด.ญ. ศุภำวรรณ ทองกูล

28 09834 ด.ญ. วรรณภำ มุกดำหำร

29 09835 ด.ญ. ลภำวรรณ ไชยเชฏ

30 09836 ด.ญ. สุมำตร์ นำคถนอม

31 09837 ด.ญ. อุษณิษำ ผูกพนัธท์รัพย์

32 09838 ด.ญ. สิริวรรณ เขียวคราม

33 09899 ด.ญ. เปรมฤทยั สลักค า

34 09902 ด.ญ. วสุนันท์ สังข์มงคล

35 09907 ด.ญ. ณัฐรดา สัปปพนัธ์

36 09935 ด.ญ. ปวร์ี อุทธศรี

37 09951 ด.ญ. พรีดา ศาลาลิเลก

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/2      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวอรไท  สอนพมิพ ์  2. นางสาวปาริชาต  จารุดิลกกลุ    ชาย  17  คน   หญิง  20  คน รวม   37    คน 



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 3โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล
1 09667 ด.ช. สนธยา ยมเปล่ียน

2 09689 ด.ช. เศรษฐพงศ์ พนัธช์ารี

3 09692 ด.ช. ทกัษวนิ เชตุวรรณ์

4 09695 ด.ช. ปฏมิากร สายสุดใจ

5 09699 ด.ช. ปกรณ์ ธติยางกรุวงศ์

6 09704 ด.ช. ภรัณยู อุ่นเอม

7 09738 ด.ช. เอกกวี หล่ าหล่อ

8 09742 ด.ช. พงษฉ์ัตร นิตยกัญจน์

9 09753 ด.ช. ชาคริต ดาวเรือง

10 09754 ด.ช. อิทธกิร ทพิยมณฑล

11 09755 ด.ช. ศุภวชิญ์ เชาวสกู

12 09763 ด.ช. ธนศิลป์ ธญัเจริญ

13 09764 ด.ช. ภทัรชัย อุดมจันทกึ

14 09768 ด.ช. วฒิุพชั ยิ่งทวศัีกด์ิ

15 09771 ด.ช. พรีพรรณ ตรีเหรา

16 09792 ด.ช. อรรณพ เพช็ร์ไขแสง

17 09793 ด.ช. ฐิติวฒัน์ ตรีสัตยา

18 09794 ด.ช. กิตติธชั สกุลศักด์ิพนิิจ

19 09851 ด.ญ. อรวรา วงัศิริ

20 09873 ด.ญ. ภทัรธดิา บญุอุดม

21 09875 ด.ญ. อมรรัตน์ ศิริโสภาโชติ

22 09876 ด.ญ. กฤติยา ช านาญกิจ

23 09889 ด.ญ. ศศิวรรณ ไกรรพ

24 09892 ด.ญ. สิริกานญา ตรีโรจนานนท์

25 09894 ด.ญ. กานต์พชิชา ค าบง

26 09895 ด.ญ. ณัฐกานต์ บวัสุวรรณ

27 09898 ด.ญ. อารียา สวา่ง

28 09919 ด.ญ. ธนัวาพร อาจกลาง

29 09934 ด.ญ. อัญชลี มงคลทรง

30 09940 ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ประเสริฐแก้ว

31 09943 ด.ญ. ธญิาดา พนัธเ์ลิศ

32 09948 ด.ญ. กรกนก เอี่ยมข า

33 09952 ด.ญ. มลธกานต์ ทองเกล้ียง

34 09954 ด.ญ. จรัญญา แผนสมบรูณ์

35 09958 ด.ญ. นวยิา คงสถิตย์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/3      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นายรัฐพล   หนันกระโทก   2. นางสาวพรจริา   เสือประดิษฐ    ชาย  18  คน   หญิง  17  คน รวม   35    คน 



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 4โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล

1 09620 ด.ช. ชัยวฒัน์ ไชยธวชัพงษ์

2 09659 ด.ช. ภาณุเดช แสงเพญ็

3 09661 ด.ช. สุรพชิญ์ วยิาสิงห์

4 09669 ด.ช. นันธวฒัน์ นามศร

5 09700 ด.ช. อนุวฒัน์ มณีกุลจิตรประศาสน์

6 09728 ด.ช. วชิวนิช์ จันทร์เพช็ร์

7 09734 ด.ช. ฉัตรชัย บญุศิริ

8 09772 ด.ช. นรินธรณ์ จงกลนี

9 09778 ด.ช. จีรวฒัน์ จินตกสิกรรม

10 09780 ด.ช. รัฐพงษ์ ศรีสุวรรณ

11 09782 ด.ช. เตชนะ อ้วนกาบนิ

12 09789 ด.ช. สุรพศั สกุลพงศ์ไพโรจน์

13 09797 ด.ช. ธนยศ พงศ์ประศาสน์

14 09839 ด.ญ. กนกรดา เปี่ยมใย

15 09863 ด.ญ. กรรณิกา แดงเอม

16 09867 ด.ญ. อรอุมา ศรีบญุเรือง

17 09871 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ชาเหลา

18 09881 ด.ญ. ภควดี ตรีณาวงษ์

19 09885 ด.ญ. ปภาวรินท์ วรีะบรรณ

20 09887 ด.ญ. กมลชนก คงยนต์

21 09891 ด.ญ. สิรินุภาวดี ศรีตุลานนท์

22 09897 ด.ญ. รังศิณี ชื่นตา

23 09905 ด.ญ. พทุธชาด เชื้ออินทร์

24 09910 ด.ญ. ชาลินี ดีอยู่

25 09912 ด.ญ. ดลภญิญ์ กิ่งจ้อ

26 09917 ด.ญ. กนกวรรณ ภมูิผักแวน่

27 09928 ด.ญ. ศุภารินทร์ ราชภกัดี

28 09929 ด.ญ. รัชนันท์ คัสกุล

29 09931 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ปั้นโพธิ์

30 09938 ด.ญ. พรนภา จันทร์เพช็รพะเนา

31 09941 ด.ญ. อโนมา พนิิจการ

32 09944 ด.ญ. ศิริลักษณ์ โพธิน์้อย

33 09945 ด.ญ. ศิรดา เสรีเจริญสถิตย์

34 09947 ด.ญ. ชลลัดดา จันทสิาร

35 09955 ด.ญ. ภทัราวดี อนุลีจันทร์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/4      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางพรรณสรวง   นิธากร    2. นางสาวนิตกลู  สิริพชิัยฤกษ์    ชาย  13  คน   หญิง  22  คน รวม   35    คน 



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 5โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล

1 09683 ด.ช. ภมูิพพิฒัน์ สุริวงษ์

2 09686 ด.ช. ชัชวลั ปาระฤทธิ์

3 09711 ด.ช. ณัฐชลัฐ ไม้ค า

4 09714 ด.ช. ธ ารงชัย สมเปง็

5 09720 ด.ช. ภาณุวฒัน์ ปานคง

6 09731 ด.ช. โชติพสิิทธิ์ ชัวชมสุข

7 09735 ด.ช. ชนาธปิ ยุวบตุร

8 09759 ด.ช. กิติ เชื้อสุข

9 09760 ด.ช. ภควตั สุขสมโสตร

10 09767 ด.ช. กฤษณ์ จันทร์อินทร์

11 09770 ด.ช. ณัฐวชิช์ ทองโรจนาพฒัน์

12 09786 ด.ช. ณัฐพล โมรินทร์

13 09787 ด.ช. เมธสั ทองประดิษฐ์

14 09791 ด.ช. ธนาดิฐ วรอินทร์

15 09800 ด.ช. ธนกร จ้อยจิตต์

16 09802 ด.ช. ธรีเดช สุขสมัย

17 09822 ด.ญ. เตชินี อุเทนสุต

18 09852 ด.ญ. ฑิฆัมพร มิ่งขวญั

19 09854 ด.ญ. นภทัสร จารสาร

20 09855 ด.ญ. ธญัญารัตน์ แก้วแดง

21 09865 ด.ญ. จารุวรรณ โพธิง์าม

22 09877 ด.ญ. จารุวรรณ ลือชา

23 09880 ด.ญ. ดาราธปิ โฉมเฉลา

24 09884 ด.ญ. ดวงกมล หบีเพช็ร

25 09886 ด.ญ. อริสรา ใจสม

26 09893 ด.ญ. อลิสรา อุ่นแพทย์

27 09896 ด.ญ. พรปวณ์ี ชูโต

28 09900 ด.ญ. ยุพาวดี สุวรรณคง

29 09906 ด.ญ. กัลยารัตน์ ชนะไชย

30 09908 ด.ญ. ภริูดา ค าวงศ์ษา

31 09909 ด.ญ. อารีย์ มีทรัพย์

32 09914 ด.ญ. ขวญัแก้ว มะหมัด

33 09918 ด.ญ. สุภาพร โชติชื่น

34 09921 ด.ญ. ลักษกิา เดชฟุ้ง

35 09950 ด.ญ. แพรวา ลีลาขจรจิต

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/5      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. นางอษุา   พทิักษ์เมืองแมน  2. นางสาวจฑุามาศ  ฤทัยวัฒน์    ชาย  16  คน   หญิง  19  คน รวม   35    คน 



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 6โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล
1 09639 ด.ช. สุธน บวัลาด

2 09665 ด.ช. ทวปี มณีเมฆขลา

3 09668 ด.ช. ธรรมศักด์ิ สุวรรณ์

4 09671 ด.ช. กฤตเมธ สมหวงั

5 09672 ด.ช. อดิเทพ เพง็ศรี

6 09682 ด.ช. ปวริศร ยุ่นสมาน

7 09687 ด.ช. กสิกร หสัถาดล

8 09688 ด.ช. ภวูเนตร โอ่งเคลือบ

9 09706 ด.ช. ศุภชัย จันทร

10 09710 ด.ช. สราวฒิุ สนใจ

11 09712 ด.ช. นพชัย โยมยอด

12 09713 ด.ช. สุทธพิงษ์ ปกัเขทานัง

13 09726 ด.ช. อดิเรก โสภณานนท์

14 09733 ด.ช. กนกพล มุสิกะบญุเลิศ

15 09737 ด.ช. หรัิญ เครือน้ าค า

16 09746 ด.ช. ภควตั มนัสศิลา

17 09750 ด.ช. เขมปกรณ์ นันกลาง

18 09752 ด.ช. สหรัฐ ทลูธรรม

19 09758 ด.ช. ชนสิษฏ์ เตชะสันตินันทน์

20 09774 ด.ช. พทุธพิงษ์ พรมไชยพนัธุ์

21 09775 ด.ช. สุประเสริฐ สุวรรณข า

22 09784 ด.ช. ฉลองฉัตร คล้ายจินดา

23 09840 ด.ญ. นภสักาญจน์ พมิพค์ า

24 09842 ด.ญ. ฐิตินาถ ศรีวลิาศ

25 09845 ด.ญ. มยุรา พรมภกัด์ิ

26 09848 ด.ญ. กมลฤอร ศรีจันตะ

27 09856 ด.ญ. กาญสิมา หลวงอินทร์

28 09860 ด.ญ. จิราพร กาญจนประเวศ

29 09869 ด.ญ. ฐิติพร จันทร์เนตร

30 09874 ด.ญ. ดาราพร ขันธวเิศษ

31 09901 ด.ญ. รุ้งพลอย บญุชูช่วย

32 09913 ด.ญ. รติรส ยิ้มใหญ่

33 09922 ด.ญ. ณัชชา กัณฑสิทธิ์

34 09926 ด.ญ. นันทพร วริิยะกิจนทกีุล

35 09933 ด.ญ. ประภาทพิย์ มรกต

36 09953 ด.ญ. กันยา สุขจิตต์

37 09872 ด.ญ. วนีัส พลไทย

ครูทีป่รึกษา 1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์   2. นางสาวเกษรินทร์  เกดิทรง    ชาย  22  คน   หญิง  15  คน รวม   37   คน 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/6      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 7โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล
1 09643 ด.ช. อธปิ สุวรรณฉวี

2 09670 ด.ช. ชนะชัย ชื่นชม

3 09676 ด.ช. จิณณวตัร จิตรพร

4 09678 ด.ช. ธติิ ต่อทบั

5 09681 ด.ช. เกียรติศักด์ิ อุดมสันติสุข

6 09685 ด.ช. โรจน์ศักด์ิ ม้าเฒ่า

7 09691 ด.ช. สงกรานต์ สายทองแท้

8 09696 ด.ช. ณัฐพงษ์ กลีบขจร

9 09698 ด.ช. กนกมงคล สังข์หอย

10 09703 ด.ช. ภคัพงค์ กิจกาญจนชูศิลป์

11 09724 ด.ช. พงศธรณ์ น้อยฉิม

12 09725 ด.ช. ณัฐวฒิุ บญุมี

13 09736 ด.ช. ธนพทัธ์ ขุนใหม่

14 09741 ด.ช. วฒิุไกร ไสยสุภยี์

15 09748 ด.ช. สุวจิักขณ์ ไพรสนต์

16 09751 ด.ช. วศิรุต อ่อนเลิศ

17 09756 ด.ช. ฐิติกร เจริญงาม

18 09761 ด.ช. กฤษติธี บญุมี

19 09773 ด.ช. ณัฐภทัร ศิลปญัจะ

20 09777 ด.ช. วสุพล คงแก้ว

21 09781 ด.ช. ภวูดล แสนกิ่งเทพ

22 09788 ด.ช. ธนกฤต ประดิษฐศรี

23 09796 ด.ช. นนทณ์ธี ดีพนู

24 09801 ด.ช. เลิศพสิิฐ โต่นวฒิุ

25 09804 ด.ช. ลิขสิทธิ์ สร้อยภู่ระย้า

26 09849 ด.ญ. พรรณภษา ผันใจผ่อง

27 09857 ด.ญ. สุพรรษา ศิริวรรณยา

28 09861 ด.ญ. อรวรรณ โพธิน์่วม

29 09866 ด.ญ. อมินตรา คานบตุตะ

30 09879 ด.ญ. ศรัณญา ข าพว่ง

31 09882 ด.ญ. ประทมุรัตน์ วงศ์จันทร์

32 09890 ด.ญ. กัญญาญิกา สืบแก้ว

33 09903 ด.ญ. จิรนันท์ ส าราญใจ

34 09925 ด.ญ. ชลิตา สุลาลัย

35 09939 ด.ญ. สุธดิา กิจช่วย

36 09942 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ แสงบญุ

37 09949 ด.ญ. ปรางค์ทพิย์ แทนเทอืก

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/7      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางนริศรา  ชิตรัตน์วงศ์กร   2. นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสด์ิ     ชาย  25  คน   หญิง  12  คน รวม   37   คน 



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 8โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล

1 09617 ด.ช. สุธนัย ค าแก้ว

2 09660 ด.ช. ธรีภทัร พทุธงักุโร

3 09663 ด.ช. ธนชิต คุ้มดาว

4 09664 ด.ช. ปพสัร์พนต์ สุขประเสริฐ

5 09673 ด.ช. จตุรภชุ โทแก้ว

6 09675 ด.ช. ณัฐวฒิุ สุภา

7 09690 ด.ช. วรีะชัย กัณหะกิติ

8 09693 ด.ช. อัครณัฏฐ์ เนื้อเย็น

9 09694 ด.ช. พรีพฒัน์ จันทรักษา

10 09697 ด.ช. พสิษฐ์ วงษข์วญัเมือง

11 09701 ด.ช. ณพวทิย์ เหง้าค า

12 09702 ด.ช. ณพวฒัน์ เหง้าค า

13 09705 ด.ช. วชัรากร พมิพรั์ตน์

14 09709 ด.ช. ภริูศ ตรีณาวงษ์

15 09715 ด.ช. อ านาจ สุภาวงษ์

16 09717 ด.ช. ต้นตระการ เรืองทะวชิา

17 09718 ด.ช. วเิศษ อินทนาม

18 09719 ด.ช. ภทัรชัย บานชูสิงห์

19 09721 ด.ช. คณิศร บวัลา

20 09732 ด.ช. สิทธภิาคย์ มุสิกะบญุเลิศ

21 09740 ด.ช. เอทสั ตรีทอง

22 09795 ด.ช. ศรัณย์ มัชฌิมะบรุะ

23 09799 ด.ช. นครินทร์ นครจินดา

24 09841 ด.ญ. ศิริพร รอดเกาะ

25 09844 ด.ญ. อี๊ฟ ตาสมัยเอี่ยม

26 09846 ด.ญ. ศิริลักษณ์ บญุธรรม

27 09850 ด.ญ. เพลินตา นพน้อย

28 09858 ด.ญ. อุมาวรรณ พริะภาค

29 09864 ด.ญ. ปอรรัตน์ บญุวงศ์

30 09911 ด.ญ. วลิาวณัย์ พรมมา

31 09920 ด.ญ. ศิรดา วฒัเสน

32 09923 ด.ญ. เจนจิรา นนทะภา

33 09927 ด.ญ. เมยาวี ไชยธวชัพงษ์

34 09930 ด.ญ. พานรินทร์ หรัญรัตน์

35 09937 ด.ญ. น้ าทพิย์ กาญจนลักษณ์

36 09956 ด.ญ. อนุสรา พึ่งบญุพานิชย์

37 09959 ด.ญ. ณัฐนันท์ ปราการ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/8      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวปัทมา    ปานแดง                             ชาย  23  คน   หญิง  14  คน    รวม   37   คน 



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า - 9โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล
1 09662 ด.ช. อินทนนท์ ภริมย์ปั่น

2 09666 ด.ช. ศราวธุ ด้วงค าจันทร์

3 09677 ด.ช. วรีะพงษ์ ธรรมศิริ

4 09679 ด.ช. วรวฒิุ สนคลัง

5 09680 ด.ช. ดนุนัย ชุ่มเจริญสุข

6 09707 ด.ช. ณรงชัย แก้วอรสาร

7 09708 ด.ช. วรีภาพ ด่านทมิ

8 09716 ด.ช. สหรัฐ ไวย์ลิกรี

9 09723 ด.ช. ทวศัีกด์ิ สร้อยทอง

10 09727 ด.ช. ญาณพฒัน์ แควน้เขาเม็ง

11 09729 ด.ช. ชนาธปิ แซ่เล่ียว

12 09739 ด.ช. นันทวฒัน์ คุณทา

13 09743 ด.ช. ปรัชญา ทองปั้น

14 09747 ด.ช. สมชาย

15 09749 ด.ช. ปญัญากร ค าสัตย์

16 09765 ด.ช. ฉัตรดนัย สัตยากูล

17 09766 ด.ช. ธนาคาร นิสารธญัยุ

18 09776 ด.ช. กิตตินันท์ แสนเสน่ห์

19 09803 ด.ช. ธรีพจน์ เกตุหอม

20 09843 ด.ญ. จิราภรณ์ ชัยสุมังค์

21 09847 ด.ญ. อนุสรา คุ่ยไชยสงคราม

22 09853 ด.ญ. ปาลิดา ขันเงิน

23 09859 ด.ญ. อารียา ประสมจินดา

24 09862 ด.ญ. รัศมี ชัยเจริญ

25 09868 ด.ญ. ศุภาพรรณ์ พาดี

26 09870 ด.ญ. พมิพช์นก พุ่มโพธิ์

27 09878 ด.ญ. มาริสา ทมิเจียม

28 09883 ด.ญ. จิพฒัตรา อันธพนัธ์

29 09888 ด.ญ. พดัชา เกิดจั่น

30 09904 ด.ญ. ชลิตา สอดแก้ว

31 09915 ด.ญ. วนัชพร สุวสิิทธผิล

32 09916 ด.ญ. พชิญา เก่าบา้นใหม่

33 09924 ด.ญ. ธดิารัตน์ สุลาลัย

34 09932 ด.ญ. นิชิมา จรจันทร์

35 09936 ด.ญ. อมรรัตน์ เรืองร่ืน

36 09960 ด.ญ. บณุยพร เวชดารา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   1/9      ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวเกศินี  งามสมพล  2. นางสาวละมุล   เอมกลาง       ชาย  19  คน   หญิง  17  คน รวม   36   คน 


