
ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60  หน้า-1 

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 08030 น.ส. จฑุาทิพย์ สถติพรนิวัฒน์
2 08065 น.ส. ณัฏฐารัตน์ มาลัยนาค
3 08125 น.ส. นวสรณ์ ศิริสัมพนัธ์
4 08160 น.ส. ปุณรัตน์ พรมสอน
5 08165 น.ส. พนิตพมิพ์ อฏัฐปฏิพนัธ์
6 08256 นาย ศศิศ ทศนักข์
7 08287 น.ส. สุทธิกานต์ จนีสีน า
8 08316 นาย อรรถชัย กาญจโนนันท์
9 08743 น.ส. ศรุตา ทองนรินทร์
10 09184 น.ส. เฟือ่งสกลุ ปัญจสุชาติ
11 09185 น.ส. สุนิสา พลเมืองศรี
12 09186 น.ส. สิริมา เสนะวีระกลุ
13 09187 นาย จริายุ บุญอนิทร์
14 09188 น.ส. วันวิสา ค าพรัด
15 09632 นาย เมธา บุญอนิทร์ พบฝ่ายวิชาการหลังมอบตัว

ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.ภัทร์ศยา จนัทราวุฒิกร จ านวน 15 คน ช. 4 คน ญ. 11 คน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/1 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร



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

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 08003 นาย กรินทร์ นิติรัฐการ
2 08007 น.ส. กญัญารัตน์ จอกแกว้
3 08011 น.ส. กติิยา เตรียมลิขติกลุ
4 08013 นาย กรีติ แพงทิพย์
5 08014 น.ส. เกษศิรินทร์ เทิดขวัญชัย
6 08016 น.ส. ขวัญพชิชา ดาวงค์
7 08020 น.ส. จนัทกานต์ ไชยฤกษ์
8 08024 น.ส. จดิาภา มณฑา
9 08032 นาย เจษฎา ฉนัท์เจริญวนิช
10 08037 น.ส. ชฎาพร ชาญสินจริกลุ
11 08054 น.ส. ชุติมน ศรีมาลานนท์
12 08064 น.ส. ณัชชา นิลจนัทร์
13 08068 นาย ณัฐพงศ์ ครุฑแกว้
14 08076 น.ส. ณิชกานต์ ฉมิใหม่
15 08090 น.ส. ธนกาญจน์ ล่ิมปพศุิทธิ์
16 08105 น.ส. ธมลวรรณ ยวนชาวเกลอ
17 08116 น.ส. นภัสวรรณ มณฑล
18 08123 น.ส. นลินรัตน์ ชัยชูโชติ
19 08139 น.ส. บุณฑริกา ไทยากรณ์
20 08141 นาย บูรพา ประสิทธิกลุ
21 08143 น.ส. เบญญาฤทธิ์ นาคงาม
22 08145 น.ส. ปณิชา แจง้สุข
23 08147 น.ส. ปนัดดา ขาวส้ัน
24 08150 นาย ปริญญ์ชนัฏฐ์ บุญชัยโย
25 08155 น.ส. ปัทมพร เฉดจะโปะ
26 08183 น.ส. พริาภรณ์ หนูน้อย
27 08185 นาย พรีวิชญ์ วงศ์สินประเทือง
28 08192 น.ส. ภัทร์ชนี ม้าเฒ่า
29 08194 นาย ภัทรพล ไพบูลยสุ์ข
30 08199 นาย ภูมิภัทร ศาลาลิเลก
31 08204 น.ส. มณี ทองค า
32 08206 น.ส. มธุมิศร ปานแดง
33 08218 น.ส. รัตติกาล ขนุวิชัย
34 08222 น.ส. รัศมีจนัทร์ พนาสันติกลุ
35 08232 น.ส. วรวรรณ บุญประกนัภัย
36 08261 น.ส. ศิริพร ศิริรักษ์
37 08265 นาย ศุภณัฏฐ์ เชาวสกู
38 08292 น.ส. สุธิตา ควรพนิิจ
39 08301 น.ส. สุวิภา ศิรินัย
40 08315 น.ส. อรนภา สิมานุรักษ์
41 08321 นาย อนิทรา ไวยลิ์กรี
42 08745 น.ส. พนัธ์พริกา โพธิพล
43 09190 นาย สฤษด์ิชัย เนียมสอน
44 09599 น.ส. แพรวา ทองพทิักษ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/2 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.อารี ระงับพศิม์ 2. นายซุปเป้อร์ สุกนัทา จ านวน 44 คน ช. 12 คน ญ. 32 คน



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

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 08001 น.ส. กมลรัตน์ ใจชื่นดี
2 08002 น.ส. กมลวรรณ คะชา
3 08012 น.ส. กติิยาณี สว่างศรี
4 08027 นาย จริเมธ เมืองมั่งค่ัง
5 08028 นาย จริเมธ บัวหลวง
6 08036 น.ส. ชญาวดี ทิศมนตรี
7 08053 นาย ชิษณุพนัธุ์ ภูมิฐาน
8 08057 น.ส. ญาดา งามนิมิตร์
9 08059 น.ส. ฐิติวรดา ปัน่ทรัพย์
10 08074 น.ส. ณัฐริณี นุ่นนาแซง
11 08077 น.ส. ณิชาภัทร์ ยรรยงค์
12 08078 น.ส. ณิชารี สุวรรณดี
13 08086 นาย ทัญพสิิษฐ สวัสด์ิภูมิ พบฝ่ายปกครอง
14 08089 นาย ธนกฤต จนัทร์เทีย่ง
15 08100 น.ส. ธนาภรณ์ เกษมเนตร
16 08110 น.ส. ธารารัตน์ เชื้อลี
17 08121 น.ส. นริศรา ศรีหาระ
18 08130 น.ส. นันทฉตัร ชมพนัธุ์
19 08137 น.ส. เนตรชนก โอภาสวงศ์
20 08142 น.ส. เบญญารัตน์ ตาค าปัญญา
21 08159 น.ส. ปาลิตา ข าพว่ง
22 08171 น.ส. พรภิมล เทียมพล
23 08172 น.ส. พรรณวษา ทองใบใหญ่
24 08180 น.ส. พชิญาฎา มหาเกษมศรี
25 08181 น.ส. พมิพพ์ชิชา เส็งเอี่ยม
26 08191 น.ส. ภัทรจติ เด็ดดวง
27 08198 นาย ภูมิ กจิเกษมสวัสด์ิ
28 08208 น.ส. มนัสยา ม่วงสีตอง
29 08216 นาย รัชชัย บุญบาล
30 08217 นาย รัฐนันท์ สิงห์โต
31 08220 น.ส. รัตนาภรณ์ ใจยะปัน๋
32 08224 น.ส. ลัลนา นาควัชระ
33 08253 น.ส. ศรินภรณ์ จตุรพรหม
34 08270 น.ส. สกาวรัตน์ มาตสว่าง
35 08273 น.ส. สร้อยสุดา โคตรชาดา
36 08284 น.ส. สุดารัตน์ โพธิศ์รี
37 08291 นาย สุทธิพงศ์ เรือนแป้น
38 08295 น.ส. สุพรรษา วิเศษจนิดา
39 08303 น.ส. เสาวลักษณ์ บรรเทิง
40 08346 น.ส. วราสินี ศรีอ่ าอว่ม
41 08747 น.ส. ณัฐรินทร์ เจริญอศัวสิน
42 09019 น.ส. ศิริวรรณ พลช านาญ
43 09191 น.ส. กรกมล ยอดมงคล
44 09192 น.ส. อรปรียา ส่งเสริม
45 09193 น.ส. มิตา วรรณชนะ พบฝ่ายปกครอง
46 09194 น.ส. ภัทราพร ห่อหอม

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/3 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.พทัธนันท์ มากบุญ 2.น.ส.ชุตินันท์ ปาละวงศ์ จ านวน 46 คน ช. 10 คน ญ. 36 คน



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

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 08004 นาย กฤตนัย สอนประสิทธิ์

2 08006 นาย กฤษฏิ์ เชียงค า

3 08017 นาย คัมภีร์ เริกม่วง

4 08025 น.ส. จดิาภา พทุธวงศ์

5 08045 น.ส. ชลธิชา แสนรังค์

6 08060 น.ส. ฐิพชัฌา ตะเภาทอง

7 08083 นาย ติณณภพ ปัญญาไตรรัตน์

8 08106 น.ส. ธมลวรรณ กฤษณานนท์

9 08108 น.ส. ธันยช์นก เพยีรไพศาลลิขติ

10 08124 นาย นวภัทร ไวถนอมทรัพย์

11 08136 น.ส. นุชสบา จนัทร์ปาน

12 08196 นาย ภาสกร ต้ังชัยชนะสถติ

13 08197 นาย ภูบดี ศรีภิรมย์

14 08200 นาย ภูวดล ธนวิวัฒน์ พบฝ่ายปกครอง

15 08225 น.ส. ลูกน้ า บุราคร

16 08226 นาย เลอสันต์ บัวบาน

17 08255 น.ส. ศศินิภา เสาวภา

18 08259 นาย ศิรินทร์ ค าเมือง

19 08262 น.ส. ศิริมา อน้ใจธรรม พบฝ่ายปกครอง

20 08288 น.ส. สุทธิดา ออ่งยิ้ม พบฝ่ายปกครอง

21 08306 น.ส. องอรฤทัย บัวทอง

22 08322 น.ส. อนิธิกานต์ บุญสังข์

23 09195 นาย ภาคภูมิ วงศ์เขม็ทรัพย์

24 09196 น.ส. สศิมา ผลไม้

25 09198 นาย อธิวัฒน์ หงษ์ค า

26 09200 น.ส. อชิรญา มีศิริ

27 09201 น.ส. อดิศา มีศิริ

28 09202 นาย พรหมมินทร์ ปินตาวงศ์ พบฝ่ายปกครอง

29 09203 น.ส. ณัฐกมล เหลืออน้

30 09204 น.ส. กลัยาพร อริยะวงค์

31 09205 น.ส. อารียา แสงสินธุ์

32 09206 น.ส. ศิลาณี ใจทน

33 09208 น.ส. ธีรินทร์ จรีะสวัสด์ิ

34 09209 นาย เศรษฐิชัย อดุลยรั์มย์

35 09211 น.ส. กญัญาภา ทองนุช

36 09629 นาย ภัคพล ทองหลาง พบฝ่ายวิชาการหลังมอบตัว

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/4 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560
ครูทีป่รึกษา 1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย ์2. นายอนนท์ ประสงค์มณี จ านวน 36 คน ช. 15 คน ญ. 21 คน



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

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 08009 นาย กานท์กวี จติอุ่น
2 08066 นาย ณัฐกานต์ อารักษ์สมบูรณ์
3 08075 นาย ณัฐวิน วรรณยศ
4 08094 นาย ธนวัฒน์ มีชัย
5 08115 นาย นพณัฐ อชุัยวรรณ
6 08117 น.ส. นภัสสร แสงทอง
7 08174 นาย พสธร พวงพนัธ์
8 08184 นาย พรีพฒัน์ เฉลยภาพ
9 08247 นาย วีรพงษ์ ปานกระหนก
10 08248 นาย วีรภัทร ทองชมภู
11 08252 นาย ศรชัย ปรางประยงค์
12 08254 น.ส. ศศิธร สายสวาท
13 08278 นาย สหัสวรรษ สุวรรณรัตน์
14 08299 น.ส. สุมิตรา ชูรัศมี
15 08308 น.ส. อนัญญา สมศรี
16 08734 น.ส. ศลิษา โชคดี
17 09214 น.ส. ปาริฉตัร มาสกลุ
18 09215 นาย อภิชัย ชื่นตา
19 09222 น.ส. ณัฏฐณิชา ภูล้นแกว้
20 08000 น.ส. กมลพร ภักดีพนัธุพ์ฒันะ
21 08101 น.ส. ธนาภา ทองค าดี
22 08118 น.ส. นภาพร หาหอม
23 08131 นาย นันทภพ บุญอ าไพ
24 08167 น.ส. พรทิพย์ อยู่สว่าง พบฝ่ายปกครอง
25 08209 น.ส. มุกดา เนตรกลาง
26 08231 น.ส. วรรณวิธู หาญจติร
27 08257 นาย ศิรชัช สุจริต
28 08267 น.ส. ศุภนุช นิลใบ
29 09216 น.ส. ขวัญหทัย นวมสันเทียะ
30 09218 น.ส. นุชศรา นิพมะบุตร
31 09219 น.ส. ณิชาพร ชนะชัย
32 09220 นาย ชยางกรู วารินทร์ใหล
33 09606 น.ส. กฤติมา แกว้อาษา
34 08079 นาย ดนัย งามนิมิตร
35 08099 นาย ธนากร ขนัแขง็
36 08176 นาย พนักร จนัทร์งาม
37 08210 นาย เมธี ค าสาวงค์
38 08242 น.ส. วิพาพร กลุทนันท์
39 08249 นาย วีราทร อทุารไทร
40 08268 นาย ศุภวิชญ์ ชื่นบาน
41 09105 น.ส. สุวนันท์ รักกดุเวียน
42 08230 นาย วรเมธ บัวสด
43 09223 น.ส. เอมวิภรณ์ สหัสสุขมั่นคง
44 09224 น.ส. เขม็จริา ทัพมานนท์
45 09225 น.ส. นัฐพร สอนสุข
46 09226 นาย ศักด์ิกรินย์ กลุวงษ์

ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.ทัศนีย ์ อตุมฉนัท์        2. นายณภพ  วานิชสาร         จ านวน 46 คน ช. 23 คน ญ. 23 คน 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560 แผน จ. 19 คน ญ. 14 คน ฝ. 13 คน


