
ณ 27 เม.ย. 60 หน้า- 1

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 08785 ด.ช. ศุภกร เรืองรัตนตรัย

2 08786 ด.ญ. ธรีดา นภาศิริรัตน์

3 08789 ด.ช. ธนกฤต งามวงศ์เวชกุล

4 08790 ด.ช. ปณัณทตั วะสวานนท์

5 08791 ด.ช. ชนาธปิ บญุมา

6 08793 ด.ญ. เกศินี ตรีกัลปพฤกษ์

7 08794 ด.ญ. วรศา บญุวฒันะกุล

8 08795 ด.ช. วทิวสั สิมานุรักษ์

9 08796 ด.ช. จตุรภาคย์ มงคลทอง

10 08797 ด.ญ. พริสร ศิริสัมพนัธ์

11 08798 ด.ช. กันตินันท์ บญุยิ่งสถิตย์

12 08799 ด.ญ. วราภรณ์ จันทรมาลี

13 08801 ด.ช. ปญุญพฒัน์ พนัหอม

14 08802 ด.ช. นิธกิร ปั้นจาด

15 08803 ด.ญ. อติกานต์ ธรีะสมบรูณ์

16 08817 ด.ช. วทิวสั ข าดี

17 09068 ด.ช. นริศ ธติยางกรุวงศ์

โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/1 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. นายธนกฤต เส็งหู ้จ านวน 17 คน ช. 11 คน ญ. 6 คน
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โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 08804 ด.ช. กิตติธชั ศิริขันแสง
2 08805 ด.ญ. มุทติา ทองอ้ม
3 08806 ด.ญ. มณีรัตน์ ไชยวงศ์
4 08808 ด.ญ. พรสินี นามบญุศรี
5 08809 ด.ช. ภบูดี ชนะเปร่ืองวทิยา
6 08812 น.ส. วชัรินทร์ สาคุณ
7 08813 ด.ญ. นภสร หนูสงค์
8 08814 ด.ญ. หยก ยกโต
9 08815 ด.ญ. สุธษิา เปรมศรีใส
10 08818 น.ส. พชิญ์ญา คล้ายพทิกัษ์
11 08819 ด.ญ. พรปวณ์ี ทองมูล
12 08820 ด.ช. จิตติโชติ รัตนมาลี
13 08822 ด.ญ. เพญ็นภา แก้วงาม
14 08825 น.ส. ณัฐชยา สุขจ้อย
15 08827 ด.ญ. วาสนา สีเคลือบ
16 08829 ด.ญ. สุพตัรา ลีลาขจรจิต
17 08838 ด.ญ. กาญจนา ขันติโคตร
18 08848 ด.ญ. นริศรา ภศูรีโสม
19 08860 นาย กล้า คงสาหร่าย
20 08866 ด.ญ. ณัฐนิชา มุกดาสถิตกุล
21 08877 ด.ญ. สุธารินี จันทร์กาบ
22 08881 ด.ช. ภเูบศ คล้ายจินดา
23 08884 ด.ญ. เอื้ออาทร ไปแดน
24 08886 ด.ช. ศรัณย์ กรอบรูป
25 08894 ด.ญ. มัณทนา ศรีเพง็
26 08898 ด.ญ. ศิริพรรณ บรุุษชาติ
27 08971 ด.ญ. ธญัชนก นิลใบ
28 08988 ด.ญ. มณีภรณ์ ทองค า
29 08998 ด.ญ. สุภาภรณ์ ฤทธเิรือง
30 09003 ด.ญ. พลอยชมพู สุขวนัมา
31 09020 ด.ญ. กวนิธดิา ชัยดี
32 09025 ด.ญ. สีน้ า วงศ์จินดาพรรณ
33 09026 ด.ช. ธรีะพทัธ์ สุทธปิระภา
34 09028 ด.ช. ทนุธรรม เทยีนศิริปกรณ์
35 09030 ด.ญ. ณิชากร นาบญุเสริฐ
36 09033 ด.ญ. ประภสัสร ยิ้มทรัพย์
37 09035 ด.ช. ดุลยฤทธิ์ เสือสุวรรณ
38 09036 ด.ญ. พรชญารัฏ บวัชัย
39 09043 ด.ญ. เกียรติเทวี งามเชื้อ
40 09046 ด.ญ. พรรณภทัร ศิริทรัพย์
41 09047 ด.ญ. มณีรัตน์ แจ้งสวา่ง
42 09048 ด.ช. ธนา ประจนกล้า
43 09049 ด.ช. ธนกฤต ยุมไธสง
44 09050 ด.ญ. อริสา วฒันคุ้ม
45 09059 ด.ญ. บษุยมาศ ชีอยู่
46 09060 ด.ญ. เอมิกา ยงทรัพย์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/2 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.จริฐา  ต้ังสุข 2. นายกนุนที  ธนะโชติ  จ านวน 46  คน ช. 11 คน ญ.  35 คน
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โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 08810 ด.ญ. ทรงสมร อิ่มใจ
2 08811 ด.ญ. รวสิรา ทองรักษา
3 08816 ด.ญ. ณภทัร พน้ภยั
4 08821 ด.ช. พงศกร กาญจนสถิตย์
5 08823 ด.ญ. พมิพช์นก ล้ิมรักษบ์ ารุง
6 08826 ด.ช. พนูทรัพย์ พนาสุวรรณพงศ์
7 08837 ด.ญ. สุนันทา ชายา
8 08847 ด.ญ. สโรชา ต้ังจรูญจิตต์
9 08854 ด.ญ. อิสรีย์ แก้วพึ่งทรัพย์
10 08856 ด.ช. อนุเทพ นวนกุล
11 08859 ด.ช. วชิัย อุ่นใจ
12 08862 ด.ญ. บญุยอร โม้อ้วน
13 08865 ด.ช. เมธาวี ศรีจันทร์
14 08872 ด.ช. พรพพิฒัน์ คูตระกูล
15 08874 ด.ญ. อรณัฐา จันทร์แสง
16 08875 ด.ช. คุณากร อุดม
17 08882 ด.ช. โชคมงคล บญุสูง
18 08889 ด.ญ. เมธปยิา เสียงเพราะ
19 08892 ด.ช. ณัฐพงษ์ แก้วกนก
20 08896 ด.ญ. รุ่งอรุณ โพสี
21 08900 ด.ช. ณัฐศักด์ิ เรืองสุวรรณ
22 08913 ด.ญ. นัฐพร อาจศิริ
23 08921 ด.ช. ภธูเนศ พนัธจ์ าปา
24 08923 ด.ช. รวภิาส พรสุขเพิ่มพนู
25 08931 ด.ช. นรุตม์ชัย วงษพ์าชัยศิริ
26 08933 ด.ญ. เยาวพร หวัดอน
27 08942 ด.ญ. กชกร เกตุบญุเนตร์
28 08951 ด.ญ. จุรีพร ม่วงสวย
29 08954 ด.ช. หรัิญ สุขสมรัตน์
30 08965 ด.ญ. ปรียดา เอี่ยมชื่น
31 08967 นาย กิติศักด์ิ มหาวงศ์
32 08968 ด.ช. ยืนยง แสวงศิลป์
33 08973 ด.ญ. วรีาวรรณ บณุประกันภยั
34 08995 ด.ญ. ศศิธร ผุดผ่อง
35 08996 ด.ญ. ทวพีร สุโข
36 09006 ด.ช. เจษฎา โชตินันท์
37 09023 ด.ช. นภดล เย็นเกล้า
38 09024 ด.ช. ธรัชพงษ์ รุ่งอุปถัมภพ์งศ์
39 09037 ด.ญ. แพรวา สืบผาง
40 09039 ด.ญ. พนิตพชิา ภสูวสัด์ิ
41 09041 ด.ญ. อภสิรา ศรีหรัิญ
42 09053 ด.ญ. สุกัญญา ต่อทบั
43 09170 ด.ช. ศตวรรษ พรมสอน
44 09176 ด.ช. ณัฐวฒิุ ขันธลี
45 09177 ด.ญ. ชลธชิา บญุถูก
46 09179 ด.ญ. พรรณภาภรณ์ มุทกุันฑ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/3 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.กริินญา ประกอบดี 2. นางพรีญา บุญสืบ             จ านวน 46 คน ช. 21 คน ญ. 25 คน
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โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกุล ลงทะเบยีนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 08807 ด.ช. คมสันต์ ซ่ือรัมย์
2 08824 ด.ญ. กนกวรรณ ยะคะเรศ
3 08830 ด.ญ. วรรณรดา พาจุจันทาโร
4 08833 ด.ญ. รุจิรามาศ แพงแก้ว
5 08852 ด.ช. พรีสุ สติงาม
6 08857 ด.ช. รพพีฒัน์ เพช็รอาภรณ์
7 08858 ด.ญ. ทอฝัน ละอองตระกุล
8 08864 ด.ญ. สโรชา ประทมุ
9 08876 ด.ญ. ปรินทพิย์ เจริญสุข
10 08878 ด.ญ. สุจินตา สินทรัพย์
11 08883 ด.ญ. กนกวรรณ พงษเ์อี่ยม พบฝ่ายปกครอง
12 08890 ด.ญ. นิชดา คชเถื่อน
13 08897 ด.ช. สรวศิ ปญํญายง พบฝ่ายปกครอง
14 08902 ด.ญ. ทาริกา สงค์ฉิม
15 08905 ด.ญ. เกศสิณี ค าโท
16 08912 ด.ช. ปรเมศทร์ แฉ่งเฉลา
17 08922 ด.ญ. สุทธดิา ไพรบงึ
18 08925 ด.ช. สิทธชิัย คัชเขียว
19 08927 ด.ช. รังสรรค์ พละโท
20 08934 ด.ช. วริทธิน์ันท์ ลีลาขจรจิต
21 08936 ด.ช. ภคัพคัพงษ์ สุคนธประทปี
22 08937 ด.ช. ธรีชัย ปาดศรี
23 08941 ด.ญ. อริสรา ส าราญจิตต์
24 08943 ด.ญ. ธนัชนก งามนิมิตร์
25 08945 ด.ช. เขมทตั อ่อนปดัชา
26 08952 ด.ช. วชัรพล สุขร ามิ
27 08955 ด.ญ. อินทอุร เอี่ยมแตง พบฝ่ายปกครอง
28 08959 ด.ช. กีรติ บญุชูช่วย
29 08960 ด.ช. ณัฐพงศ์ ผ่ึงแช่ม
30 08962 ด.ญ. วริศรา สวสัด์ิเอื้อ
31 08966 ด.ญ. ชลิตา อุตรศรี
32 08974 ด.ช. พรีพล ซ่ือสัตย์
33 08979 ด.ช. ธนาธปิ พมิพรั์ตน์
34 08992 ด.ช. ฉัตรสิรินทร์ ทลูเกล้า
35 09001 ด.ช. ธรีธชั นาคจันทร์
36 09011 ด.ญ. ดุจฑริกา ศรีมาลา
37 09013 ด.ญ. พรรณษา โผพทิกัษก์ุล
38 09016 ด.ช. สิริ ทติย์ดี
39 09018 ด.ญ. นภาพร หอมตา
40 09021 ด.ช. พจณ์ดนัย ดวงเดือน
41 09027 ด.ช. ชนาธปิ ก้อนค า
42 09032 ด.ญ. ปภาวดี ศรีภเูวยีง
43 09034 ด.ญ. ทพิรัตน์ บ ารุงชีพ
44 09040 ด.ญ. มัญฑิตา ฤกษง์าม
45 09172 ด.ญ. สุฐิตา สุยะวงค์
46 09175 ด.ญ. สุจิรา ไวย์ลิกรี
47 09242 ด.ญ. ฐิติมา บญุทลู

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/4 ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2560

ครูที่ปรึกษา 1. น.ส.ชุดา ซ่ือสกุล 2. นายถิรายุ ธารีนาท  จ านวน 47 คน ช. 21 คน ญ. 26 คน



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า- 5

โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกุล ลงทะเบยีนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 08832 ด.ญ. กมลฉัตร จักร์แหลม

2 08834 ด.ช. อนุรักษ์ ไชยนาน

3 08861 ด.ช. กษด์ิิเดช เดชแดง

4 08870 ด.ญ. สุพชิฌาย์ วสุิทธิเ์สรีวงั

5 08880 ด.ช. มหรรณพ ดีเอี่ยม

6 08915 ด.ญ. กนกพร เทพแสงทอง

7 08916 ด.ญ. สิรีกร ภาคกลาง

8 08961 ด.ญ. พงษร์ดา เรืองวงศ์โรจน์

9 08985 ด.ญ. กิตติญาพร มาตร์วงัแสง

10 09029 ด.ญ. เดือนสิบ มีมงคล

11 09031 ด.ญ. วริศรา สืบเมืองซ้าย

12 09051 น.ส. พรเพญ็ สุยะนา

13 09064 ด.ญ. วลิาวลัย์ อ่อนประเสริฐ

14 09065 ด.ญ. ฐานิดา พนัธุจ์บสิงห์

15 09067 ด.ช. ภชุงค์ อรรคฮาด

16 09070 ด.ญ. ธดิารัตน์ บณัฑิตจีน

17 09071 ด.ญ. กชพร จันทนะ

18 09072 ด.ญ. ปวริศา จักจั่น

19 09073 ด.ญ. รุ่งนภา กาบกลาง

20 09076 ด.ญ. ครองขวญั เทศธรรม

21 09080 ด.ญ. เมธณีิ สร้อยสุมาลี

22 09082 ด.ญ. นันดา วนัแอเลาะห์

23 09085 ด.ญ. กนกวรรณ พริะภาค

24 09087 ด.ช. พงศธร โนสุยะ

25 09088 ด.ช. ไกรวชิญ์ เหมือนเอี่ยม

26 09097 ด.ช. ทรงสิทธิ์ เหล่าประดิษฐ์

27 09099 ด.ช. จักรพงศ์ ก้อนทอง

28 09109 ด.ญ. ปยิะพร อุ่นจังหาร

29 09113 ด.ญ. ประกายกาญ บรีุ

30 09116 ด.ญ. ชนันดา ชื่นเจริญ

31 09123 ด.ญ. ยลรดา สุนทรารักษ์

32 09125 ด.ญ. กชกร แสงทอง

33 09126 ด.ญ. ทพิยาภรณ์ พรปรีชา

34 09138 ด.ญ. โสภดิา ทวผีล

35 09146 ด.ช. ณัฐกฤต ครองยุทธ

36 09147 ด.ช. สืบสกุล ไทรแช่มจันทร์

37 09162 ด.ญ. อัญดา อินทร์อ่อน

38 09163 ด.ช. ณัฐวฒัน์ สถาปนิกานนท์

39 09962 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ อุ่นแก้ว พบหอ้งวชิาการหลังมอบตัว

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/5 ภาคเรียนที่ 3  ปกีารศึกษา 2560

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาคร หมอกเจริญ 2. น.ส.ศิริทพิย์ ภมุเรศ        จ านวน 39 คน ช. 11 คน ญ. 28 คน
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โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกุล ลงทะเบยีนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 08835 ด.ช. วรีเทพ ดีประเสริฐ

2 08842 ด.ญ. ฐิติมา แซ่ล้ี

3 08850 ด.ญ. นงนุช ขาวเขียว

4 08868 ด.ญ. วไิลวรรณ อินเนียม

5 08885 ด.ช. ธนัท เนตรยอง

6 08887 ด.ญ. นัทธดิา พนิเขียว

7 08920 ด.ญ. ฐิติกุล ทองกุล

8 08924 ด.ช. ณภทัร อนัญญาเขต

9 08928 ด.ญ. วรรณวสิา ดีศิริ

10 08929 ด.ญ. ชลิดา พรหมคนซ่ือ

11 08935 ด.ช. ปกรณ์ ทบัทมิทอง

12 08956 ด.ญ. ปาลิดา บนุยสมภพ

13 08958 ด.ช. วรัิลพชัร จิตประสพ

14 08980 ด.ช. ณัฐการณ์ สินพมิพพ์วง

15 08983 ด.ช. สุรายุทธ เรืองรุ่ง

16 08984 ด.ญ. สุธามาศ อชิโนบญุวฒัน์

17 08986 ด.ช. วรชัย ผิวขาว

18 08990 ด.ญ. มนัสชนก จันทสิงห์

19 08997 ด.ญ. วลัยา บริบาล

20 09005 ด.ช. ธนาโชติ บวัแตง

21 09008 ด.ญ. ธญัชนก เสือวงศ์

22 09015 ด.ช. ศรสิทธิ์ ฤทธธิา

23 09022 ด.ช. ศุภโชค วงศ์พทิยาธร

24 09042 ด.ช. ธรีวฒัน์ หมั้นเยือน

25 09045 ด.ช. อาชีระ กล่ินศิริมงคล พบฝ่ายปกครอง

26 09069 ด.ช. วชัะพงษ์ สุขสมอรรถ

27 09077 ด.ญ. ปยิมาศ ทองย่อย

28 09078 ด.ญ. ปยิวรรรณ เดชพละ

29 09081 ด.ช. วชัรพล ขวญัเมือง

30 09098 ด.ญ. ชัญญานุช รอดมา

31 09119 ด.ช. ยอดชาย อัคราช

32 09130 ด.ช. กิตตินันท์ แก้วมะ พบฝ่ายปกครอง

33 09131 ด.ช. อติชาติ พลอยดี

34 09132 ด.ช. ราชัน เจียมจันทร์

35 09133 ด.ช. พงศธร แย้มแสน

36 09134 ด.ช. นวภล ชูเชิด

37 09143 ด.ช. เมษา กลัดแพ

38 09169 ด.ช. ศิริเทพ เที่ยงน่วม

39 09526 ด.ช. เสือ พรหมเพชร

40 09645 ด.ช. หฤษฎ ทรงสอาด พบที่ห้องวิชาการ หลังมอบตัว

41 09623 ด.ช. ปฏมิากรณ์ กันยิ่ง พบที่ห้องวิชาการ หลังมอบตัว

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2560

ครูที่ปรึกษา 1. น.ส.สุภาพร บญุช่วย  2. น.ส.นราภรณ์ บญุชื่น  จ านวน 41 คน ช. 26 คน ญ.  15 คน



ณ 27 เม.ย. 60 หน้า- 7

โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกุล ลงทะเบยีนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 08828 ด.ช. ปญัญา วชิัย

2 08836 ด.ญ. อรณัฐ จันทร์วเิชียร

3 08843 ด.ช. เจษฎาภรณ์ ผาดี

4 08855 ด.ช. สุรยุทธ อ่อนจิตร

5 08867 ด.ช. สมพร ปะกิระคะ

6 08888 ด.ญ. ณัฐชลิตา ทบัอิ่ม

7 08908 ด.ญ. ศุภวชิญ์ รัตนสุวรรณ

8 08910 ด.ญ. ศศิประภา เสาวภา

9 08911 ด.ญ. เปมิกา กิ่งก้าน

10 08914 ด.ญ. สุกัญรัตน์ เสโตบล

11 08926 ด.ช. กิตติศักด์ิ ประวนัตา

12 08932 ด.ญ. อาภสัรา ถาบวั

13 08939 ด.ญ. นพมาศ เขียวรัตน์

14 08946 ด.ญ. ปษุยา บวัทุ่ง

15 08963 ด.ช. สงกรานต์ เสอุดร

16 08970 ด.ช. ธนรัตน์ ชุนสอาด

17 08972 น.ส. ชนิกานต์ กิจสุดแสง

18 08975 ด.ช. อาทติย์ รอดรักษา

19 08976 ด.ช. ธรีะพงษ์ เธยีรพเิชฐ

20 08978 ด.ช. อัศวนันท์ เจริญบญุมา

21 08981 ด.ช. ฉัตรแก้ว ค าแก้ว

22 08982 ด.ช. ธนสาร เจริญลาภ

23 08994 ด.ญ. รติมา จุ่นบา้นโคก

24 09000 ด.ญ. ดวงสมร รังษี

25 09010 ด.ช. ขคราช จันทร์ทองหลาง

26 09052 ด.ช. วรีะพนัธ์ อ่อนส าลี

27 09066 ด.ช. ธรีภทัร์ นันทศิริ

28 09074 ด.ช. พงศธร อุ่นจังหนั

29 09075 ด.ช. ธนัช โรหติจันทร์

30 09079 ด.ช. ณัฐวชิช์ ธนะกรศิรวจัน์

31 09086 ด.ช. พรีพล รอดบญุเสริม

32 09089 ด.ช. สิรวชิญ์ สอนศรี

33 09091 ด.ญ. จิรภญิญา สร้อยประเสริฐ

34 09101 ด.ช. ฐิติพงศ์ สมพงษ์

35 09104 ด.ช. เจษฎา ติสันเทยีะ

36 09108 ด.ช. เทพพทิกัษ์ สมบรูณ์

37 09141 ด.ช. ธวชัชัย แซ่ล้ิม

38 09160 ด.ญ. ธญีาวรรณ อาทร

39 09171 นาย ปฏภิาร พทุธเวชพฤกษา

40 09946 ด.ญ. ฟา้ลดา เทศกาล

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/7 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. นายวชิระ กู้สุวรรณวิจติร  จ านวน 40 คน ช. 25 คน ญ.  15 คน
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โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกุล ลงทะเบยีนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 08839 ด.ช. ศิริโชค เย็นเปน็สุข

2 08840 ด.ช. ธนากร อินทรเกษา

3 08841 ด.ช. ปญัญา นิยมศรี

4 08844 ด.ช. ปรเมศ ช้ันไพศาลศิลป์

5 08851 ด.ช. นภทัร เสือดี

6 08853 ด.ญ. ศรสวรรค์ วรรณสิทธิ์

7 08879 ด.ช. จุลจักร บวัขาว

8 08893 ด.ญ. มาลินีย์ ศรีกัณหา

9 08895 ด.ญ. ทพิรัตน์ สวนรินทร์

10 08899 ด.ญ. กชกร วขิินา

11 08904 ด.ช. วรรณธะ พลวจิิตร์

12 08907 ด.ญ. ศศิธร โชคสม

13 08909 ด.ญ. พชิชาภา ภู่ระหงษ์

14 08930 ด.ญ. นพเก้า ชัยเจริญ

15 08938 ด.ช. ชัยมงคล ทวสิีนธุ์

16 08944 ด.ช. แพรวพรรณ ต้ังใจ

17 08947 ด.ช. อนิรุต แย้มรุ่ง

18 08957 ด.ช. อารยะ สวา่ง

19 08964 ด.ญ. แพรวา วรรณสงวน

20 08987 ด.ญ. รังศิริญา ชื่นตา

21 08989 ด.ญ. บญุธติา จันทร์มี

22 09004 น.ส. เบญจมาศ พอกชื่อ

23 09007 ด.ช. คมพภิู สุขอินทร์

24 09038 ด.ช. ชัชวาลย์ ธวิงั

25 09044 ด.ช. กฤษติยศ มลวสัิย

26 09054 ด.ญ. สุนิตา บตุรดางาม

27 09090 ด.ช. สุภชัย หอมยก

28 09093 ด.ช. ทยากร ใจไวย์

29 09095 ด.ญ. อริษา บญุมาก

30 09096 ด.ญ. บญุฑริกา เผือดทบั

31 09100 ด.ช. วฒุธติิ วงศ์นิกร

32 09102 ด.ช. ทรงพล เกตุสุวรรณ

33 09107 ด.ช. ธนพฒัน์ อยู่สมบรูณ์ พบฝ่ายปกครอง

34 09117 ด.ช. ปยิะฉัตร คงยนต์

35 09118 ด.ช. ชัยมงคล ชินสงคราม

36 09137 ด.ช. รวนิท์ ศรีสุทล

37 09144 ด.ช. อุดมวทิย์ ศิริโอฬารวงศ์

38 09148 ด.ญ. ธชัชา สหะรัตน์

39 09536 ด.ช. อนิรุจ อนุมาตร

40 09622 ด.ช. อรรถพล ศีลปญัจะ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2560

ครูที่ปรึกษา 1. นายอรรจกร จันทร์ประดิษฐ์ 2. นายวเิชียร เผ้าอาจ  จ านวน 40 คน ช. 25 คน ญ. 15  คน
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โรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรงุเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 08831 ด.ช. ณรงค์ศักด์ิ หนัตะคุ

2 08845 ด.ช. วรวทิย์ สุวรรณเวยีง

3 08846 ด.ช. ณรงค์ศักด์ิ เถื่อนเกิด

4 08869 ด.ช. พชิยากร บญุอินทร์

5 08891 ด.ญ. ธนัญญา บญุมา

6 08901 ด.ช. ภมูิรพี ปยิวชิรอัมพร

7 08903 ด.ช. มงคล เอี่ยมทา่

8 08917 ด.ญ. ภรณ์ลษา วงษค์ณิต

9 08918 ด.ญ. สายชล น้อยอุ่นแสน

10 08919 ด.ช. อภเิชษฐ์ แผ้วบญุตรา

11 08940 ด.ญ. จิตรา ตามสมัคร

12 08948 ด.ช. ธนากร ประเสริฐศิลป

13 08950 ด.ญ. เมย์ทณี ภมูิเมือง

14 08977 ด.ช. เตชินทร์ แก้วสวา่ง

15 08991 ด.ช. สุพรรณ เดวอหมัด

16 08999 ด.ญ. สโรชิน สุทธยิาศรี พบฝ่ายปกครอง

17 09012 ด.ช. ชาญวทิย์ กรแก้ว

18 09062 ด.ช. รณกฤต พลิาธร

19 09063 ด.ญ. ณัฐนันท์ วนัริโก

20 09083 ด.ญ. ชญาดา ศรีหาระ

21 09084 ด.ช. ธนบดี เพชรถม

22 09103 ด.ช. ชลธาร กล่ินสมหวงั

23 09106 ด.ญ. นริศรา เจริญตา

24 09110 ด.ช. อภรัิตน์ เดมีชา

25 09111 นาย ศิวกร ประจ าถิ่น

26 09112 นาย ณัฐวฒิุ คงคะเสน

27 09114 ด.ญ. ธญิาดา ไวยศร

28 09121 ด.ญ. ศลิษา สุวรรณ์ พบฝ่ายปกครอง

29 09122 ด.ญ. ฉัตรกมล แย้มหร่าย

30 09124 ด.ช. ณัฐวฒิุ เฉลยภาพ

31 09127 ด.ช. วชัรพล พวงชาติ

32 09128 ด.ช. เฉลิมชัย แวงไทย

33 09135 ด.ช. ภริูณัฐ จอดนอก

34 09136 ด.ช. อภสิิทธิ์ กระจ่างโรจน์

35 09139 ด.ช. อภรัิฐ เกตุพร

36 09140 นาย วรัิตน์ ค าพริานนท์

37 09142 ด.ช. วฒิุชัย ชัยเภรีกุล

38 09145 ด.ช. ณัฐภทัร สิงหรั์มย์

39 09603 ด.ช. ปยิะนัส พทุธวรรณ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/9 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. นายพงศ์พรรณ  เวชรังษี 2. นายโสภณ ขนัธโสภา  จ านวน 39 คน ช. 27 คน ญ. 12  คน


