
ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 1

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 07579 นาย ทินภัทร ผิวผ่อง

2 07580 นาย วัชรพล บัวชัย

3 07605 นาย วิศรุต โลกนิมิตร

4 07677 นาย โชคอนันต์ บุญญพฒันากลู

5 07704 น.ส. ณิชาภัทร อปุระแกว้

6 07757 น.ส. ภาสินี นวลศรี

7 07758 น.ส. ศศินภา มะจนัทร์

8 07840 นาย ศุภชน จติรกสิกร

9 07873 นาย พรีณัฐ วิศปาแพว้

10 07899 นาย ฤชิษฐ์ทรัพย์ สุขค า

11 08329 นาย คฑาทิพย์ วิไลงาม

12 08334 นาย อนันต์ยศ ลวดทรง

13 08750 น.ส. วรินทร ศรีด า

14 08751 น.ส. นวลวรรณ จนัทร์เพช็รพะเนา

15 08753 นาย ภาคภูมิ โชคหิรัญกาญจน์

16 09156 น.ส. พาณิภัค ได้สกลุชู

โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/1 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. นายไพโรจน์ สุขวิสัยพานิช                   จ านวน 16 คน ช. 10 คน ญ. 6 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 2

โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 07525 นาย สิรวิชญ์ บุตรทอง

2 07586 นาย อมัรินทร์ รุ่งกรุด

3 07589 นาย สุภนัย เพยีซ้าย

4 07593 น.ส. อภิษฎา บุญวิบูลย์

5 07595 นาย ปราณ ปิยะชน

6 07596 น.ส. ญาดา แชประเสริฐ

7 07598 น.ส. ทิฆัมพร ท่าฉลาด

8 07607 น.ส. ณัฐณิชา ค้าเจริญ

9 07613 น.ส. กนกเนตร สุระชาติ

10 07614 น.ส. เพชรา ทรงสุวรรณ์

11 07631 น.ส. อจัฉรา วงศ์มณี

12 07643 นาย ธนพล ทองอร่าม

13 07748 น.ส. พชัรกร รักประดิษฐ

14 07749 น.ส. วรนิดา วาโยพตัร

15 07752 น.ส. สุกญัญา วัฒนะบุปผา

16 07753 นาย อภิสิทธิ์ ประสิทธิว์รากลุ

17 07755 นาย รัชพงษ์ โสภณานนท์

18 07769 น.ส. ภัททิยา ภารวงค์

19 07818 น.ส. อภิชญา กรรักษ์นุกลุ

20 07834 น.ส. วิริยาภรณ์ ไชยสงคราม

21 07846 น.ส. ปิยพร นาจาด

22 07856 น.ส. สมกมล จนัทวงศ์

23 07857 น.ส. ทิพยสุ์คนธ์ รอดพาที

24 07861 นาย ณัฐเสฐ โภคาพรภิวัฒน์

25 07866 น.ส. ศุภธิดา สุนทรวิภาต

26 07868 น.ส. วารุณี นามวงศ์

27 07874 นาย เดชเดโช สุปัทมานนท์

28 07880 น.ส. วิลาวัณย์ ภูไ่พบูลย์

29 07883 นาย วัฒนชัย เขตตลาด

30 08755 น.ส. นพวรรณ ประเดิมชัย

31 08756 น.ส. ณัฐฏณิชา เสมบุญเหลือ

32 08758 นาย วิษณุกรณ์ แสงพรหม

33 08759 น.ส. รักตะวัน พวงศรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/2 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.วิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์ 2. นายธนกร  ธนอภิรัตน์              จ านวน 33 คน ช. 11 คน ญ. 22 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 3

โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 07574 นาย กาญจนวัฒน์ บิตุรงค์อปุถมัภ์

2 07581 น.ส. ภาสินี ฤทธิโชติ

3 07588 นาย ตะวัน กรมแสง

4 07590 นาย ศักรินทร์ ดังยางหวาย

5 07616 นาย กฤตนัย กล่ินเสน่ห์

6 07617 นาย ทศพร อมศิริ

7 07619 นาย จริายุ อนิกง๋

8 07629 น.ส. เกษณีย์ ใจศรี

9 07634 น.ส. พรวิรา ทันธิมา

10 07695 น.ส. สมฤดี คุมมงคล

11 07703 น.ส. กมลวรรณ บุญเทียน

12 07719 น.ส. ณัฏฐณิชา สุภิษะ

13 07770 น.ส. จนัจริา จติอุ่น

14 07772 น.ส. ปาริชาต จนัทร์หอม

15 07806 น.ส. กญัญาลักษณ์ พนัธุมวัทก์

16 07819 นาย ภูมินทร์ หมื่นนรินทร์

17 07831 นาย เดชชัย ลีลาขจรจติ

18 07836 น.ส. เพชรรัตน์ ปริพทิักษ์กลุ

19 07839 น.ส. อารียา ทุมมาสุด

20 07844 น.ส. มีนา มาแจง้

21 07854 นาย ศิวภูมิ รุ่งเจริญ

22 07855 น.ส. ปาล์ม อนิทร์สูง

23 07877 น.ส. ณรินทิพย์ แสวงศิลป์

24 07887 นาย นิติธร เปียงตา

25 07901 นาย มงกฏุเดช ทุสาวุฒิ

26 07937 น.ส. ฐิติพร หอมยก

27 08757 น.ส. วรรณศิริ โต๊ะหวัง

28 08760 น.ส. วรารัตน์ ผาสุข

29 08761 น.ส. เมธาวี ทะแดง

30 08762 น.ส. นริศราพร สมัย

31 08765 น.ส. จ าปี นามบุตรดี

32 09161 นาย กติิชัย อนิทร์ออ่น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/3 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560

ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.ปรมาภรณ์ อนุพนัธ์ 2. นายธเนศ เจริญทรัพย ์จ านวน 32 คน ช. 12 คน ญ. 20 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 4

โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 07585 นาย ทัชชกร อนุนาค

2 07587 นาย สุรยทุธ์ ภูศ่าสตร์

3 07597 นาย ธนโชติ มนัสสุรกลุ

4 07601 น.ส. ณัฐวรา ธ ารงลักษณ์

5 07602 นาย ฐิติพงศ์ ศิริสัตยะวงศ์

6 07626 นาย เมธัส พลรัตนมงคล

7 07628 น.ส. ชิ่งเจนิ เฉนิ

8 07632 นาย วายุ เบ้าพมิสา

9 07666 นาย ศรายทุธ สวัสด์ิสว่าง

10 07670 นาย อภิวัฒน์ ทองขาว พบฝ่ายปกครอง

11 07701 นาย พรีพล ลีลาขจรจติ

12 07728 นาย วัชรพล เกษางาม

13 07754 น.ส. วริศรา สุทธานินทร์

14 07765 นาย ธนวัฒน์ กลุวิหค พบฝ่ายปกครอง

15 07795 นาย กติติภพ ด้วงมา พบฝ่ายปกครอง

16 07796 นาย ภูริช นพภาลี

17 07802 น.ส. ฉตัรฑริกา รสมณี

18 07809 นาย นันทวัฒน์ วิเศษสัตย์

19 07822 น.ส. นุชจรินทร์ พนัธ์จ าปา

20 07829 น.ส. นภัสรา สระใหญ่

21 07843 น.ส. กฤติมา รัตนสินธุ์

22 07862 น.ส. กาญจนา ทรงธิบาย

23 08735 นาย พาทิศ วงศ์จารีกติติ พบฝ่ายปกครอง

24 08768 นาย ณัฐพงษ์ อบุลธชาติ

25 08784 น.ส. อญัชลีพร กรอบประทุมมา

26 09149 น.ส. ปิยธิดา นวกลุ

27 09150 นาย ศตวรรษ นามศรี

28 09151 น.ส. เกวลิน ล้ิมสุวรรณ

29 09152 นาย สุธี เทียนแกว้

30 09153 นาย ประสพโชค เล็กบ ารุง พบฝ่ายปกครอง

ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.ทรรศนีย ์ แกว้จนัทร์ 2. น.ส.สุวรรณา อนุทรงศักด์ิ  จ านวน 30 คน ช. 19 คน ญ. 11 คน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/4 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 5

โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 07576 นาย พชร ขนุทอง ญ

2 07609 นาย อลงกรณ์ คุ้มไพรี ญ

3 07621 นาย กฤตณัฐ ศรีนอง ญ

4 07625 น.ส. พมิพล์ดา สถาพรประสาธน์ ญ

5 07627 นาย นพพล เจริญวุฒิมากร ญ

6 07693 นาย สหรัฐ สิทธิพรม ญ

7 07696 นาย ชิติพทัธ์ พรพนิินวรกจิ ญ พบฝ่ายปกครอง

8 07706 น.ส. กลุวดี หัตถกรรม ญ

9 07713 นาย จรีะศักด์ิ นวลจอน ญ

10 07722 นาย จริายุ ธารารมย์ ญ พบฝ่ายปกครอง

11 07730 นาย พฒิุพงศ์ อภัยรัตน์ ญ

12 07768 น.ส. ธนิษฐา เธียรเมธาวงศ์ ญ

13 07801 นาย ภัทรพงษ์ โคตรบัว ญ

14 07821 นาย กอ้งเกยีรติ ศรีหาปัญญา ญ

15 07847 นาย เมธิชัย เงินฮอม ญ

16 07859 นาย กติติศักด์ิ นาควัชระ ญ พบฝ่ายปกครอง

17 08771 น.ส. อโณทิพย์ สุขเเสวง ญ

18 08776 นาย ภูวนารถ แท่นรัตน์ ญ พบฝ่ายปกครอง

19 07711 น.ส. สุภาวดี เนตนี ฝ

20 07732 นาย วิษณุ ภูมิสุวรรณ์ ฝ พบฝ่ายปกครอง

21 07807 นาย เทิดศักด์ิ ขนัโอฬาร ฝ

22 07815 น.ส. ศุภนิดา จจูะนะ ฝ

23 07826 น.ส. เฟือ่งฟา้ ตรีพชิิต ฝ

24 08769 นาย รุ้งตะวัน โทสุข ฝ

25 08770 น.ส. ศิรินทร์รัตน์ มิตรสหะ ฝ พบฝ่ายปกครอง

26 08773 น.ส. วันวิสา สุภาพสุนทร ฝ

27 08774 น.ส. อารดา ปานสุด ฝ พบฝ่ายปกครอง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560         แผน ญีปุ่น่ 18 คน ฝรัง่เศส 9 คน

ครูทีป่รึกษา 1. นางรสนา ศิริสวัสด์ิ          2. น.ส.ปิยาพชัร ศักด์ิสิทธิ ์            จ านวน 27 คน ช. 17 คน ญ. 10 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 6

โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 07599 น.ส. วิยะดา ถอืทอง

2 07604 น.ส. อรปรียา สุขพร้อม

3 07606 น.ส. แพรว รัตนไธสง

4 07630 น.ส. พชัรี ผดุงสุขสิร

5 07636 น.ส. มธุรดา แสงจนัทร์คุ้ม

6 07641 น.ส. ณัฐกานต์ พชิัย

7 07644 น.ส. บุริมนาถ ทองขลิบ

8 07653 น.ส. ฐิติมา มีเดช

9 07662 นาย ภูวนัย พนัวิไลย

10 07664 น.ส. ประกายวรรณ อปุสาร

11 07667 น.ส. สุนันธิญา มงคลคูณ

12 07716 นาย อดิศร ไชยมงคล

13 07777 น.ส. ณัฐสุดา สายรักศิลป์

14 07778 น.ส. วิภาพร เมฆลอยลม

15 07790 นาย ปนัฐ ระงับภัย

16 07793 น.ส. จรัิฐดาพร สุขสมสาร

17 07820 น.ส. วัชรีพร พมิเสน

18 07827 นาย คเณศ วาทบัณฑิตกลุ

19 07835 นาย ณัฐกานต์ สุระเสียง

20 07851 น.ส. ปรางค์ทิพย์ หันชะนา

21 07864 น.ส. ณัฐริดา ทรัพยป์ระสงค์

22 07891 น.ส. เกร็ดแกว้ ชาววัน

23 07892 น.ส. วาสิตา เสาวภา

24 07895 นาย สถาพร บริบูรณ์โภคา

25 07898 น.ส. สรัญธีรา ประเสริฐพงษ์

26 07939 น.ส. พชัรินทร์ มั่งมาลัย

27 07975 นาย ศุภวิชญ์ พฒันรัฐ

28 08777 น.ส. ปวัณรัตน์ บุปผา พบฝ่ายปกครอง

29 08778 น.ส. จฑุามาศ เกง่สูงเนิน

30 08780 น.ส. สุกญัญา ค่ าคูณ

31 09189 น.ส. ทานตะวัน แสนกนัยา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/6 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560         แผนการเรียน ภาษาจีน

ครูทีป่รึกษา 1. นางวิจติรา รีเรืองชัย  2. น.ส.ปรางทอง สีแสง        จ านวน 31 คน ช. 7 คน ญ. 24 คน



ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60 หน้า - 7

โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวทิยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

เลขที่ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ นามสกลุ ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง หมายเหตุ

1 07638 นาย วุฒิพงศ์ ไชยจนัลา

2 07647 นาย พนัธกานต์ ศรีแจม่

3 07648 นาย เอกลักษณ์ มีทรัพย์

4 07656 นาย ดรัณภพ พฤกษ์มาศ

5 07659 นาย สวรรษชัย ทองเยน็

6 07665 นาย ธีระชัย ชลทรัพย์

7 07671 นาย ณัฐวุฒิ อบรมวัน

8 07679 นาย ระพภีัทร ชัยสาร

9 07708 นาย วิรุฒ ภักดีรัตน์

10 07712 นาย วีระวุฒิ ภูล้นแกว้

11 07717 นาย นิธิ นาคเจริญ

12 07723 นาย อมตะ วิโรจนพงศ์

13 07741 นาย วีรภาคย์ สุขเจริญ

14 07761 นาย สุวัฒน์ ทองชมภู พบฝ่ายปกครอง

15 07782 นาย ธีรภัทร์ มนต์ขลัง

16 07783 นาย ฌานโชติ ชุมศรี

17 07785 นาย อ านาจ ภากรณ์ประเสริฐ

18 07786 นาย อภิชาติ สวัสดี

19 07787 นาย จติติพฒัน์ วงศ์ภูมิ

20 07803 นาย เวโรจน์ มะหมัด

21 07884 นาย ศัตวรรษ บุญมา พบฝ่ายปกครอง

22 08781 นาย ธนสิน คุณแรง

23 08782 นาย ณัฐพล ชื่นชม

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/7 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560      แผนการเรียนศิลป-์ทัว่ไป

ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.นันทพร  ภุมมา 2. น.ส.ปินดา สุขประเสริฐ จ านวน 24 คน ช. 24 คน 


