
ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 1

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09227 ด.ญ. อริศรา ชูชื่น
2 09228 ด.ช. ธนดล นิ่มกาญจนา
3 09229 ด.ญ. พชัริดา จนัทร์ดวงศรี
4 09230 ด.ญ. สุพชิชา สายเป้า
5 09231 ด.ช. ณัฐธัญ เบญจกรไพศาล
6 09232 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เฉลียวฉลาด
7 09233 ด.ญ. นภชนก ประยรูโต
8 09234 ด.ช. กนัตณัฐ สิงหเดโช
9 09235 ด.ช. ฐานทอง แจง้สุข
10 09236 ด.ช. ปัณวัจน์ จริะเมธีวัฒน์
11 09237 ด.ช. พงศ์ธนะรัชต์ จรัสดี
12 09238 ด.ช. ณัฐภัทร ไชยเวทย์
13 09240 ด.ช. ตุลยวัต พวงมณี
14 09241 ด.ช. ณฐนันท์ จนัทร์เรือง
15 09243 ด.ช. เบญจภาคี นาวีวิตรผดุง
16 09244 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เม้าอดุม
17 09245 ด.ช. ธนลภย์ จนัทร์คณา
18 09246 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ แซ่เอี้ย
19 09247 ด.ญ. บัณฑิตา อว่มกระทุม่
20 09248 ด.ช. ธนัช วิเศษบุญชัย
21 09249 ด.ญ. มเหชเวอร์รี ทวีสุข
22 09251 ด.ญ. กชกร ธารีลาภ
23 09437 ด.ช. มหัทธน์ ฉนัทนาสกลุ
24 09468 ด.ช. นวพล ธาราทิพากร
25 09480 ด.ญ. สาธิดา สมบูรณ์ชัย

โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/1 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. นายภูวนาท  คงแกว้            จ านวน 25 คน ช. 14 คน ญ. 11 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 2
โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09239 ด.ช. ธนกฤต กาญจนกนัติกะ
2 09256 ด.ญ. ณัฐกฤตา ปราณีรัชต์เลิศ
3 09281 ด.ช. ชัยอนันต์ นามบุญลือ
4 09331 ด.ญ. กนกวรรณ สิงห์หนองโดน
5 09344 ด.ญ. ธนพร โวหาร
6 09370 ด.ญ. กวิสรา สุวรรณโชติ
7 09375 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ช้างแรงการ
8 09391 ด.ญ. วิชิดา เบ้าพมิสา
9 09418 ด.ช. อภิวัฒน์ พรมทอง
10 09444 ด.ญ. อรุโณทัย แสนสันเทียะ
11 09451 ด.ช. จตุพล นงนุช
12 09474 ด.ญ. อญัญฎา ปรางค์เลิศ
13 09476 ด.ญ. ณัฐสุดา สุนทรา
14 09477 ด.ญ. ฐิติวรรณ วิลาวงษ์
15 09482 ด.ญ. สุธาสินี สุรพพิธิ
16 09483 ด.ช. ชนิศร ครองยติุ
17 09484 ด.ญ. ณัฐธิดา วงศ์น้อย
18 09485 ด.ญ. นิดานุช ชินนะแสง
19 09486 ด.ช. พรีสุทธิ์ โหนแหยม
20 09487 ด.ญ. สิริต้า ใจมั่น
21 09493 ด.ญ. พริิยาพร พสิษฐ์ชยธร
22 09494 ด.ญ. ธัญญ์ฐิตา อคัรวีรอนนต์
23 09495 ด.ช. กติติศักด์ิ เชื้อค า
24 09497 ด.ช. นเรนธร สารคุณ
25 09499 ด.ช. เจษฎา แพงเพง็
26 09507 ด.ญ. ธนพร หวังบรรจงกจิ
27 09510 ด.ญ. ภัทร์นิภา ช้างเผือก
28 09513 ด.ช. อธิป จติปัญญา
29 09514 ด.ญ. ธิดาพร บัวลาสาวงษ์
30 09516 ด.ช. พงศธร ศิริเวช
31 09521 ด.ญ. วราภรณ์ พุม่พวง
32 09528 ด.ญ. เพช็รชรัตน์ มานิล
33 09548 ด.ญ. ธนพร ภูมิพึง่
34 09551 ด.ญ. ภาสุรีย์ สายโสภา
35 09559 ด.ญ. สุจติรา จนัทร์ทอนผา
36 09562 ด.ญ. ธันวรัตน์ ต่างใจเยน็
37 09564 ด.ญ. วนัสนันท์ กนัเดช
38 09568 ด.ญ. สุนิสา ลีลาขจรจติ
39 09569 ด.ช. ปิยะวิทย์ แกว้จนัทร์
40 09570 ด.ช. แสนยากร กอ้งกงัวาล
41 09575 ด.ญ. พณิชา กลับศรี
42 09592 ด.ญ. พมิพพ์สุ วิสุทธิแพทย์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/2 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวพรรษพร  ภูสุ่วรรณ์ 2. นายธวัชชัย  ลุนศร        จ านวน 42 คน ช. 13 คน ญ. 29 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 3
โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09257 ด.ญ. แพรวา แจม่วัย
2 09260 ด.ญ. กฤตินี เจริญมา
3 09272 ด.ญ. ศิวพร ทศนักข์
4 09300 ด.ช. อดิเรก เณรรัตน์
5 09305 ด.ช. เอกกวิน บุญราชสุวรรณ
6 09327 ด.ญ. อมัรา ออ่นตามา
7 09330 ด.ช. บุญญฤทธิ์ ผลพนาวัลย์
8 09333 ด.ญ. กชพร ไกลถิ่น
9 09334 ด.ญ. ผุสดี สิทธิเกษร
10 09342 ด.ช. จกัรภัทร พรหมไชยศรี
11 09348 ด.ช. สุชานนท์ ปล้ืมอารมณ์
12 09352 ด.ช. ทัศนสมิทธ์ พรหมโสภา
13 09393 ด.ช. สุทธิพงศ์ ทองชมภู
14 09395 ด.ช. อภิปราย ค้ าคูณ
15 09403 ด.ช. วัฒนเดช เสตกรณุกลู
16 09405 ด.ญ. ฉตัรวี แสวงชัย
17 09415 ด.ญ. เบญจพร สุวรรณนิยม
18 09428 ด.ช. อธิการณ์ มูลเสนา
19 09433 ด.ญ. ชลาลัย เมฆงามฟา้
20 09447 ด.ญ. วรรณิษา ยนิดีฉตัร
21 09448 ด.ช. อภิสิทธิ์ อ่ ามาก
22 09465 ด.ญ. กรชนก มาลากลุ ณ อยธุยา
23 09472 ด.ช. นภัทรพงศ์ มุ้ยท้องคุ้ง
24 09473 ด.ช. อฐัพล อมรรัตนกลุนิจ
25 09490 ด.ญ. มณิสรา ไทรใหญ่
26 09503 ด.ญ. ศศิมาภรณ์ ติรัตนนิธิกลุ
27 09508 ด.ญ. พรพมิล ยอดประทุม
28 09517 ด.ช. ธนิตธร สุคนธประทีป
29 09518 ด.ญ. กนกภรณ์ โชคนิมิตร
30 09520 ด.ญ. นันทนัช สิงห์ศิริ
31 09522 ด.ญ. ศุภกานต์ บุญชื่น
32 09533 ด.ช. วัฒนศิลป์ ศรีจนัทร์
33 09538 ด.ช. ธนกร ทิตภาพงศ์
34 09543 ด.ญ. จารุวรรณ สุขสวัสด์ิ
35 09545 ด.ญ. นิดารักษ์ มงคลแกว้
36 09549 ด.ช. นิธิบุญ ฉตัรภัทริน
37 09550 ด.ช. ณัฐชสรณ์ ภูจ่นัทร์
38 09556 ด.ญ. ปริศนา สายยศ
39 09557 ด.ญ. กลัยสุ์ดา แดงเอม
40 09577 ด.ญ. พชิชาพร นิธิกจิเกษม
41 09591 ด.ญ. กลุนาถ นุชประเสริฐ
42 09595 ด.ช. สุภลักษณ์ สุพล า
43 09596 ด.ญ. มณีรัตน์ เขยีวอมัพร
44 09605 ด.ญ. อชัฌนาท ศรีบ้าน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/3 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์ 2. นางสาวกญัชพร ภูห่มี  จ านวน 44 คน ช. 19 คน ญ. 25 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 4
โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09265 ด.ช. รุ่งนภาชัย ลุนอนิทร์
2 09287 ด.ช. ปิยะพงษ์ คงดารา
3 09298 ด.ญ. เฟือ่งลดา โสดา
4 09303 ด.ญ. นฤมล วงษ์เทศ
5 09309 ด.ช. วุติชัย สินธู
6 09313 ด.ญ. วรรษมน กลุวิหค
7 09318 ด.ญ. กมลรัตน์ มะลิแยม้
8 09319 ด.ช. สรยทุธ์ หัวนะราษฎร์
9 09322 ด.ช. เจษฎา ประสมจนิดา
10 09325 ด.ญ. บุปผชาติ รอดพทิักษ์
11 09329 ด.ช. ณัฏฐกฤตา หยองบางไทร
12 09332 ด.ญ. อริสสา มากเจริญ
13 09340 ด.ญ. กรรณิการ์ กรพนัธ์
14 09349 ด.ช. ทวีศักด์ิ จนัที
15 09363 ด.ญ. เพยีงหทัย บัวแขก
16 09365 ด.ญ. ชุติกาญจน์ อน้เยี่ย
17 09384 ด.ญ. เนตรนภา นวมมณี
18 09385 ด.ญ. วิไลลักษณ์ ตาลวิลาส
19 09387 ด.ญ. ชลธิชา สอดแกว้
20 09388 ด.ญ. จติรลดา หาญสาวแห
21 09406 ด.ช. ปัน เขม็กลัด
22 09420 ด.ญ. ธาดา สิงห์ธรรม
23 09421 ด.ญ. กฤตยา เติมสายทอง
24 09434 ด.ญ. ชนากานต์ เจริญงาม
25 09440 ด.ญ. บุญธิชา อนิธิแสง
26 09445 ด.ช. อธิภูมิเพชร บัวชัย
27 09446 ด.ช. ภัทชรพล ช่างทองมะดัน
28 09454 ด.ช. คณาธิป จนัทะปัด
29 09455 ด.ญ. ณัฐวรา จนัทร์ประชา
30 09461 ด.ช. ชัชรินทร์ เชยชูเดช
31 09462 ด.ช. จกัรพงษ์ เนรมิตร
32 09498 ด.ช. ดารากร สุดงามวงศ์
33 09502 ด.ช. นัตภพ ประชุมศรี
34 09509 ด.ช. ศุภวัฒน์ บุญจนัทร์
35 09525 ด.ช. ชินพฒัน์ สายหม่าน
36 09530 ด.ญ. บุญสิตา ไชยรัมย์
37 09531 ด.ช. ศรันย์ อมรบัณฑิตวงษ์
38 09539 ด.ญ. ศิริกร ใจกว้าง
39 09552 ด.ญ. วีรสุดา สมศิริ
40 09572 ด.ญ. ณัฐธิดา บุญเลิศ
41 09576 ด.ช. อรรถชัย คึขนุทด
42 09581 ด.ญ. ขตัติยา ขนัทะรักษ์
43 09590 ด.ช. จกัรเพชร กาศธัญกร
44 09607 ด.ญ. พริาวรรณ ศรีซัมส้ม

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/4 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวณรัชต์  เชี่ยวการปราบ  จ านวน 44 คน ช. 20 คน ญ. 24 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 5
โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09261 ด.ญ. วราทิพย์ เยน็ชื่น
2 09268 ด.ช. ดนุพร ศรีทอง
3 09269 ด.ญ. ทิพยรัตน์ ไชยบล
4 09270 ด.ญ. ปลายหนาว สีหาบุญจนัทร์
5 09271 ด.ช. ศุภชัย ปิยะปัญญานนท์
6 09274 ด.ญ. อาทิตา เครือวงศ์
7 09277 ด.ช. ภูเบศ ล้ิมวิพล
8 09278 ด.ญ. นริชา ภูศรีโสม
9 09285 ด.ช. ไชยวัฒน์ แกว้ดวงศรี
10 09297 ด.ญ. ทิพธัญญา วรรณบุตร
11 09301 ด.ช. บูรพา พฒันยม
12 09304 ด.ช. ณัฐวิชช์ จนัทร์ตรง
13 09307 ด.ช. รัฐพงษ์ วณิชยพ์นัธุ์
14 09308 ด.ช. วรัญญู อบุลธชาติ
15 09312 ด.ช. ธีรภัทร์ สวัสด์ิเป้า
16 09315 ด.ญ. ชุติกาญจน์ เพง็ภาค
17 09316 ด.ช. ยทุธภูมิ ชุ่นบุญ
18 09321 ด.ญ. ญาณิศา ปานทองเสม
19 09324 ด.ญ. ขนิษฐา เทพแสงทอง
20 09337 ด.ญ. พรสุดา อนิธิแสน
21 09338 ด.ญ. กรกนกวรรณ นาคกระแชง
22 09341 ด.ช. ธันวา ศิริสุขชัยถาวร
23 09353 ด.ญ. สุรารักษ์ ทองเพิม่พลอย
24 09359 ด.ช. ชนะศักด์ิ ทองกลุ
25 09371 ด.ญ. วิลาวัลย์ โชคสมัย
26 09373 ด.ญ. กลัยรัตน์ นุ่มพลกรัง
27 09378 ด.ญ. ศรุตา สิงห์รัมย์
28 09389 ด.ญ. เจนจริา เพชรพนัธ์
29 09398 ด.ญ. แพรวา อกัษรศรี
30 09412 ด.ช. บูรพา หมอน้อย
31 09443 ด.ช. ภูตะวัน พุม่ไสว
32 09470 ด.ญ. อกัษราภัค มณีอนิทร์
33 09500 ด.ญ. พลอยชมพู แกว้ดอนรี
34 09504 ด.ช. โสภณวิทญ์ ปานต๊ะระษี
35 09505 ด.ญ. น้ าฟา้ ชีพพนัธุสุ์ทธิ์
36 09541 ด.ช. จกัรพงษ์ ขนัธ์วงศ์
37 09553 ด.ญ. จนัจริา มณีฉาย
38 09558 ด.ญ. ปณิตดา พึง่ส าราญ
39 09560 ด.ญ. ธันวลักษ์ ต่างใจเยน็
40 09561 ด.ญ. สุมนา หาญชนะชัย
41 09565 ด.ช. จติรกร โชติชื่น
42 09583 ด.ญ. ชัญญานุช สุภาภพ
43 09589 ด.ช. ศักด์ิธัช ภูศ่าสตร์
44 09601 ด.ช. บัณฑิตย์ ปกรณ์รัชสิต

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวกนกพร จติอกัษร 2. นายพงศ์ศิริ ลินิฐฎา  จ านวน 44 คน ช. 19 คน ญ. 25 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 6
โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09258 ด.ญ. นิชา สวัสดี
2 09266 ด.ญ. จนัจริา ตรีชัยวัฒนกจิ
3 09267 ด.ช. ณัฐดนัย ริโยธา
4 09279 ด.ญ. วนิดา ชัยวิเศษ
5 09282 ด.ญ. ชาลินี นิยมสินธุ์
6 09283 ด.ช. พงศ์พสุิทธิ์ จนัทร์ถา
7 09292 ด.ญ. กญัญาณัฐ ศรีระวรณ์
8 09294 ด.ญ. สายวรุณ จนัทวงศ์
9 09306 ด.ช. ธนพฒัน์ บุญทวี
10 09317 ด.ช. พรีพตัร์ จานะศักด์ิ
11 09320 ด.ช. ณัฐวุฒิ ถ้ าสวย
12 09323 ด.ญ. เนตรนารี เยี่ยมต้น
13 09339 ด.ญ. ทัศวรรณ ทูส้กลุ
14 09345 ด.ช. เชิดศักด์ิ กลับกล่ัน
15 09360 ด.ญ. นิภาดา พฒันเกรียงไกร
16 09361 ด.ช. ธนเดช สิงห์ทอง
17 09364 ด.ช. รณฤทธิ์ สุขสงวน
18 09366 ด.ช. ปราโมทย์ เกษมสุข
19 09368 ด.ช. จรีาวุฒิ มุสุสินธุ์
20 09392 ด.ญ. ดลญา แกว้มณี
21 09425 ด.ญ. กลัยา ณ สงขลา
22 09436 ด.ญ. แพรวา บุญชูช่วย
23 09457 ด.ช. นาวิน ชาญฤทธิ์
24 09459 ด.ช. ภัทรกร โชว์เสียง พบฝ่ายปกครอง
25 09460 ด.ช. กติติศักด์ิ ตันมาก
26 09467 ด.ช. สิทธิพงษ์ สุยะนา
27 09479 ด.ญ. ปณิตา คล่องแคล่ว
28 09488 ด.ช. เตชินท์ โสมินทุ
29 09496 ด.ช. สุทธิเทพ กล้าการขาย
30 09501 ด.ญ. ณฐวลัญช์ พลสันต์
31 09506 ด.ช. ธนัท สุขใจ
32 09511 ด.ญ. มณีรัตน์ ศูนยจ์นัทร์
33 09512 ด.ช. ธนวลัญช์ จติรสุข
34 09524 ด.ช. จริะภัทร์ ข าพวง
35 09529 ด.ญ. จริยพร ธีระศาสน์
36 09542 ด.ญ. ชัญญานุช จนัทร์เพญ็สถาพร
37 09563 ด.ช. ต้องชนะ จนิดาพงษ์
38 09571 ด.ช. อซุามะฮ์ สายสลาม
39 09588 ด.ญ. วรินทิพย์ นิราช
40 09600 ด.ช. วรชาติ เรืองเดช
41 09602 ด.ช. ชัยพล เปีย้น่วม
42 09957 ด.ญ. รินลนี บุญงาม

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/6 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาววันวิสาข ์ไชยแสง  จ านวน 42 คน ช. 23 คน ญ. 19  คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 7
โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09253 ด.ช. ภาคภูมิ พนัธุลี
2 09255 ด.ช. พรีพฒัน์ สิมมา
3 09259 ด.ช. สุทธิชัย หลังพนัธ์
4 09273 ด.ญ. ญาณิศา ข ามัด
5 09288 ด.ช. ปฐมพร พวงจนัทร์
6 09289 ด.ช. เอกรัฐ ทองกลู
7 09290 ด.ช. ณัฐวุฒิ ขนันาโพธิ์
8 09311 ด.ช. ธนวัฒน์ จ าปาศรี
9 09314 ด.ช. ปรัชญา จนัทร์ฉนุ
10 09335 ด.ช. ธนพล ชิณวงษ์
11 09343 ด.ช. ณัฐวุฒิ บุญเพช็ร์
12 09346 ด.ญ. เนตรนภา พมิพล
13 09351 ด.ช. ยงยทุธ์ วงษ์ประดิษฐ์
14 09357 ด.ญ. พรชิตา ธรรมโชติกา
15 09358 ด.ช. บุญญวัฒน์ ทองปิว
16 09376 ด.ช. ธนกร ทองไทย
17 09380 ด.ช. ชาคริต ปานเฟือ่ง
18 09381 ด.ญ. โชติภา พรมลักษ์
19 09397 ด.ช. วรายทุธ เนื่องไชยะลี
20 09399 ด.ช. ไกรวิชญ์ ไชยขาว
21 09400 ด.ช. จกัริน ศิวะลีราวิลาศ
22 09401 ด.ช. นารากร รุจเิทศ
23 09409 ด.ช. กอ้งภัค การะปักษ์
24 09410 ด.ช. ชนะชัย ช่วยเหลือ
25 09413 ด.ช. ธนโชติ สมารังคสุต
26 09423 ด.ญ. วันวิสา ฉายา
27 09432 ด.ช. ศุภากร อนิชะนะ
28 09439 ด.ช. พรีทรรศน์ แสงจนัทร์
29 09441 ด.ญ. ฉนัชดา ปักเขทานัง
30 09453 นางสาว รุจริดา วิชัยดิษฐ
31 09466 ด.ช. ปฏิภาณ ถอืทอง
32 09469 ด.ช. ประทับ ใจกล่ า
33 09478 ด.ญ. สิริลักษณ์ ในจติ
34 09481 ด.ญ. ปณิตา วรวงศ์เธอ
35 09491 ด.ญ. วริศรา พมิพก์นั
36 09492 ด.ญ. วริศา พมิพก์นั
37 09515 ด.ช. ภัคพล แยม้จ านงค์
38 09537 ด.ช. ธนธัส โพธิสุ์การ
39 09544 ด.ช. กรวิชญ์ แกว้เล็ก
40 09547 ด.ญ. กชพร ภาณุมงคล
41 09593 ด.ช. พรีพฒัน์ พรมจนัทร์ พบฝ่ายปกครอง
42 09961 ด.ญ. บุญทิพย์ ภูย่ิ้ม

ครูทีป่รึกษา 1. นายสุรวิทย ์แสนทวีสุข   2. นางสาวเสาวลักษณ์ โจมจนัทึก       จ านวน 42 คน ช. 29 คน ญ. 13 คน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/7 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 8
โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09252 ด.ช. พรีพล ภูมะลัง
2 09264 ด.ช. นรินทร์ แสงสี
3 09276 ด.ญ. ชลธิชา ลองจ านงค์
4 09284 ด.ช. ปณชัย ลาวใหม่
5 09295 ด.ช. ธนพฒัน์ มีบุญ
6 09302 ด.ช. อนุวัช บอนขนุทด พบฝ่ายปกครอง
7 09328 ด.ช. อานัส ผาสุข
8 09347 ด.ญ. ณัฐณิชา พฤกษ์มาศ
9 09350 ด.ช. สหรัฐ ปานทอง
10 09355 ด.ช. สุรวุท สุขสมบุญ
11 09356 ด.ช. ภรากร สุวรรณชัยศรี
12 09369 ด.ช. ณัฐชานันท์ เอี่ยมมณี
13 09374 ด.ช. ราเชนทร์ สอนโพธิ์
14 09377 ด.ช. อภิเชษฐ์ ศิริมงคล
15 09379 ด.ช. ณัฐนันท์ จนัทร์ครอบ
16 09382 ด.ช. ทัตพงศ์ ทนพลกรัง
17 09396 ด.ช. ภัทรธันว์ สอนหล้า
18 09404 ด.ญ. ปาริฉตัร สายสิงห์
19 09414 ด.ช. ชานนท์ ค าจั่น
20 09416 ด.ช. พรีพฒัน์ มาศศิริ
21 09417 ด.ช. ภูริพฒั บุญเทียน
22 09422 ด.ช. สุรเดช แกว้สุขใส
23 09426 ด.ช. ภาณุภัทร ชัยสาร
24 09435 ด.ช. ณภัทร ศรีเอม
25 09449 ด.ญ. จฑุารัตน์ ศิริมั่นคง
26 09452 ด.ช. สังขก์ร สุขบัณฑิตย์
27 09458 ด.ญ. ณัฐดา กลีบขจร
28 09464 ด.ช. ศุภโชค ดีเจริญ
29 09519 ด.ญ. ธารารัตน์ ทองศรี
30 09523 ด.ญ. มุฑิตา เนตรพว่ง
31 09532 ด.ญ. ทิมณฑา ศรีจนัทร์
32 09535 ด.ช. ยทุธนา ระงับภัย
33 09540 ด.ญ. นิภาสิริ เมืองโคตร
34 09546 ด.ญ. มีนา ไตรพฒัน์
35 09566 ด.ช. ปฏิภาณ ชนะแสบง
36 09567 ด.ช. ศรัณย์ เสือก าพล
37 09578 ด.ญ. ศศิมา มงคล
38 09584 ด.ช. นิธิศ วงษ์ไล
39 09587 ด.ช. ธีมากรณ์ พกุบางจาก
40 09594 ด.ญ. นนทิชา บุญชู
41 09597 ด.ช. ธนัท ฤทธิป์ัญญา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/8 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวนันทภัค สุขโข 2. นางสาวสุธิดา วาดเขยีน      จ านวน 41 คน ช. 29 คน ญ. 12 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 9
โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 09254 ด.ญ. กานต์พชิชา เจริญธรรม
2 09262 ด.ช. ธนวัฒน์ จนัทรดิลก
3 09280 ด.ช. ชยานนต์ แสงทองดี
4 09286 ด.ญ. อารีรัตน์ วรรณาคม
5 09291 ด.ช. อภิราม ออ่นปาน
6 09293 ด.ญ. รุ่งตะวัน ทอดดี
7 09296 ด.ญ. กรรญาวี โรจนี
8 09299 ด.ญ. ปริญญา ขจรเดชตระกลู
9 09326 ด.ญ. ศศิมาพร เจนดง
10 09336 ด.ช. ธีรนัย สุดดี
11 09354 ด.ช. ปวริศ แกมนิล
12 09362 ด.ญ. พชัราภรณ์ หอมอบุล
13 09367 ด.ช. กรกฏ วสุมดี
14 09372 ด.ช. จกัรกรี แซ่เหล่ียว
15 09383 ด.ช. เกื้อกลู เกื้อหนุน
16 09386 ด.ช. ฐิติมา สมสาร์
17 09394 ด.ช. ธนากร มาลัยห้อย
18 09402 ด.ช. สิรวิชญ์ บุญฟกั
19 09407 ด.ญ. ประภาวริณ อนันต์อรรถกร
20 09408 ด.ญ. มาติกา ทองมาก
21 09411 ด.ญ. รัตติกาล สุค าชา
22 09419 ด.ญ. ปิน่ปินัทธ์ สอนหลง
23 09424 ด.ช. จ าเริญชัย ทิพยเ์ทีย่ง
24 09427 ด.ช. บัญญาวัฒ ปานฑผลิต
25 09429 ด.ช. สุรศักด์ิ จนัทะเบีย้ว พบฝ่ายปกครอง
26 09430 ด.ช. ชัชนันท์ ออ่นส าลี พบฝ่ายปกครอง
27 09431 ด.ช. สิรวิศ สิทธิศร
28 09438 ด.ช. ธนกฤต จรจนัทร์
29 09450 ด.ญ. กาญจนา ถนอมชื่น
30 09456 นาย นฤพนธ์ อยู่เยน็
31 09463 ด.ญ. ภัคจริา ทวีโภค
32 09534 ด.ญ. สาธิญา โกศลสิริชัย
33 09554 ด.ช. ฐานันดร วิเศษสัตย์
34 09555 ด.ช. ธนากรณ์ วงษ์ละคร
35 09573 ด.ช. ณัฐวัฒน์ โถค านาม
36 09579 ด.ญ. นนชญา ฉายวัฒนา
37 09580 ด.ช. ฮาลิฟ (เอ)อบัดุลราฮิม
38 09582 ด.ญ. ชัญญานุช สุขประสงค์
39 09585 ด.ญ. ปัณฐกานต์ เชยชื่นจติร์
40 09586 ด.ญ. นภสร คล้ายขยาย
41 09598 ด.ช. หัสวรรษ ชนะบัว

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/9 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางสาววิพธุ บางขาม  2. นางสุมาลี วรรณสิทธิ ์          จ านวน 41 คน ช. 23 คน ญ. 18 คน


