
 ณ วนัที่ 27 เม.ย. 60  หน้า - 1

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล

1 08382 น.ส. วรรณวิสา กนัทะมา

2 08386 น.ส. แกว้กลัยา เรืองวงศ์โรจน์

3 08388 น.ส. นภัสสร เนื่องพมุมร

4 08389 น.ส. ณัฐนารี สิทธิเกษร

5 08391 นาย วัชรพล ทุยไธสงค์

6 08396 น.ส. ปิยวรรณ แปงนุจา

7 08397 น.ส. ณัฐชยา กาญจนพาที

8 08402 น.ส. รัตนดาวรรณ สิตตะวงศ์

9 08403 น.ส. กญัญารัตน์ นามกลู

10 08405 น.ส. มนต์มนัส สุทธา

11 08406 นาย ญาณเดช ช่วงสุวนิช

12 08571 นาย วสันต์ กลุวงษ์

13 08738 นาย ภูเบศ พรหมโสภา

14 09608 นาย ศิรพชัร์ จนัทร์วังพรหม

15 09609 น.ส. วาริสา สารภาพ

16 09610 น.ส. สลิลทิพย์ สุขมุาลพนัธ์

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/1 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560       ห้องพิเศษวทิย์-คณิต

ครูทีป่รึกษา 1. นายศราวุธ ทรัพยอ์ดุม 2. น.ส.กติติพร ฮวดประดิษฐ์    ชาย 5 คน  หญิง  11 คน   รวม 16  คน
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โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล
1 08393 น.ส. นันท์นภัส มากภักดี

2 08394 นาย จกัรพงศ์ แผ้วเกตุ

3 08395 น.ส. สุชญา ตนานุภาคย์

4 08408 น.ส. กริณา เจริญกติิวรากร

5 08409 นาย ธนกร เยาวภาพงศ์

6 08410 นาย อานันท์ บุญทูล

7 08412 น.ส. ภาวดี หมอน้อย

8 08413 น.ส. ธัญวีร์ พกุสวัสด์ิ

9 08418 น.ส. ศุภิฌาภรณ์ แกว้มุขศรี

10 08421 น.ส. ดวงพร รอดชาวนา

11 08422 น.ส. เบญจมาภรณ์ ศรีเมืองแกน่

12 08427 น.ส. ศุภดา สุทธา

13 08430 น.ส. วิภารัตน์ สุภีกติย์

14 08442 นาย สิรวิชญ์ ไพรสนต์

15 08443 น.ส. ชลนิชา เกดิเปล่ียน

16 08445 นาย ธีรภัทร พุม่ไม้

17 08459 น.ส. อทิตยา สุขจติ

18 08468 น.ส. ยลดา สุธรรม

19 08478 น.ส. นภัสรา รุ่งเจริญ

20 08500 น.ส. พรรณทิพย์ แซ่อุ่ย

21 08516 น.ส. ณัฐณิชา อิ่นค า

22 08527 น.ส. อรัญญา สุระพนิ

23 08603 น.ส. พชิญา มั่นหมาย

24 08606 นาย เจษฎา สิงห์ธรรม

25 08609 นาย พชิิต ไพรเถื่อน

26 08696 น.ส. ผัสส์ขวัญ มูลละวงษ์

27 08702 น.ส. ธัญญา เจริญนาน

28 08704 น.ส. ลัลน์ลลิน เสมบุญหล่อ

29 08706 น.ส. พชิญา อรุณสุทธิพงษ์

30 08708 น.ส. รินรดา วงศ์จารีกติติ

31 08710 นาย เอกรินทร์ ฉายเงา

32 08719 น.ส. กลัยาณี สุขสมปรารถนา

33 09173 น.ส. มหัฑฒา ฉนัทนาสกลุ

34 09611 นาย ชลนที พทุธา

35 09612 น.ส. ชลลดา นิสารธัญยุ

36 09613 น.ส. สุจติรา เอมสมบูรณ์

ครูทีป่รึกษา 1. นายชิติพทัธ์ ค าศรี  2. น.ส.กณุฑีรา อารีกลุ    ชาย  9 คน    หญิง  27 คน   รวม  39  คน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/2 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560     แผนการเรียนวทิย-์คณิต
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โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล
1 08416 นาย พนมพร เวียงนนท์

2 08423 นาย สุขวิต บัณฑิตพฒุ

3 08429 นาย ธนบูรณ์ จนัทร์วงษ์

4 08431 น.ส. รัตนาภรณ์ แซ่ซือ

5 08434 น.ส. ปิยฉตัร พุม่ไสว

6 08436 นาย จริภัทร โชตินันทน์

7 08441 นาย ปิติภูมิ เดชาธรวัฒน์

8 08448 นาย สหัสวรรษ อุ้มไกร

9 08454 นาย กฤษฎาวุธ วิไลลักษณ์

10 08461 น.ส. ชลธิชา ทองรังษี

11 08465 นาย สาริศ ศรีบุญข า

12 08472 น.ส. ตรีณา แน่นอดุร

13 08473 น.ส. ประภาพร สถติพรอ านวย

14 08476 นาย อานนท์ บุญทูล

15 08480 น.ส. ศุภิสรา พพิธิ

16 08485 นาย วสันต์ คืนดี

17 08515 นาย อนุชา วรรณชน

18 08523 น.ส. อนุธิดา อรัุญจติร

19 08526 น.ส. นันทิชา ชะวูรัมย์

20 08542 น.ส. อมรรัตน์ มิตรศิริวัฒน

21 08543 นาย นัทธพงศ์ นามศร

22 08578 น.ส. ฮามีด๊ะ (เอ)อบัดุลราฮิม

23 08607 น.ส. ณัฐนรี รัตนแยม้

24 08608 น.ส. พรีดา ลัทธิสิทธิ์

25 08613 น.ส. พรรณิษา ปัน้ทอง

26 08622 น.ส. ลลิตภัทร สุวรรณรัตน์

27 08638 น.ส. อารยา ชุ่มเจริญสุข

28 08643 น.ส. วันศุกร์ จ าลอง

29 08698 นาย วชิรพล เรืองนุช

30 08699 น.ส. ศิวนิล ยิ่งสุข

31 08712 นาย อาณัฐ มงคลช่วง

32 08713 น.ส. ศุภกานต์ ทองประดิษฐ์

33 08748 น.ส. นันทรัตน์ มาตังคพงศ์

34 08749 น.ส. นันทพร มาตังคพงศ์

35 09614 น.ส. กลิุสรา บุญฟกั

36 09615 น.ส. แพรวดี เสรีเจริญสถติย์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/3 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560     แผนการเรียนวทิย-์คณิต

ครูทีป่รึกษา 1. นายวินัย หยั่งถงึ   2. น.ส.หยดเทียน ป้องทัพไทย  ชาย 14 คน หญิง  22  คน   รวม  36 คน
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โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล

1 08390 น.ส. เสาวลักษณ์ ขนุทอง

2 08424 น.ส. พาขวัญ มั่นหมาย

3 08426 น.ส. เกวลิน อนิทร์แกว้

4 08433 นาย ศิวกร ฉตัรรัตนเลิศ

5 08453 นาย ปรีดา พนัธุรี

6 08469 น.ส. ปราญชลี โรจนท่าพระยา

7 08495 นาย สราวุธ แสงยางใหญ่

8 08499 น.ส. กนกพรรณ แชประเสริฐ

9 08501 นาย สุรสิทธิ์ นพศร

10 08518 น.ส. สุภาพร มณทอง

11 08530 นาย จริสิน จนัทิสาร

12 08535 น.ส. ปภาวดี ตรีมงคล

13 08548 นาย พสักร ศรีนอง

14 08552 นาย ธนวัฒน์ ปัญญา

15 08567 น.ส. ภัคจริา พลเสนา

16 08575 น.ส. นัชรมณ์ อนิตะโสม

17 08589 นาย อนุสรณ์ เอยีงเป้

18 08590 น.ส. ขวัญแกว้ ทิตยดี์

19 08618 นาย ต้นแบบ สีปานเงิน

20 08660 น.ส. ชุตินันท์ บุตรดางาม

21 08694 นาย ชานนท์ นิลน้อย

22 08705 นาย มกรธวัช สิทธิสินธุ์

23 08711 นาย วีรภัทร ชมชิตนุช

24 08729 น.ส. อญัชลี พุม่ไสว

25 09061 น.ส. ประภาวรรณ สุองัคณารัตน์

26 09155 นาย จกัรกริช เสนรัตน์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/4 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560    แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ

ครูทีป่รึกษา 1. นายทวีพงษ์ ประพนัธ์ 2. นางสุขใจ บัณฑิตพฒุ      ชาย 13 คน    หญิง  13 คน     รวม 26 คน 
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โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล

1 08437 นาย สุเมธ อรุณไพศาลกจิ

2 08474 น.ส. พชิญธิดา ยอดโพธิ์

3 08498 น.ส. สวรรยา ทองเยน็

4 08505 นาย ภานุพงษ์ โพธิถ์วิล

5 08506 นาย ศิริศักด์ิ สินมาก

6 08522 นาย ฤทธิกรณ์ ศิริกาศ

7 08539 นาย สันติภาพ สมสอาด

8 08541 น.ส. สุธิดา หล่ าผล

9 08556 นาย ณรงค์ชัย ธีระกลุ

10 08564 นาย นครา วิไลพรเจริญ

11 08595 นาย วรรธนะ ชมภูผล

12 08597 นาย ปรเมศร์ ตุนา

13 08621 นาย ศิริศักด์ิ ทิมมั่น

14 08625 นาย วรวุฒิ เทพแสงทอง

15 08628 นาย ปฐมพร เอมดิษฐ์

16 08636 นาย ฤทธิชัย อนิณรงค์

17 08647 น.ส. พลอยมาศ อยู่ยิ่ง

18 08701 น.ส. ดวงฤทัย เชตะวัน

19 08725 นาย อนุสิทธิ์ ค าหุล

20 09616 นาย ชินวัฒน์ ตับกลาง

21 09618 นาย นาวิน สินธุวัติ

22 09619 นาย วิรชัย ศรีเกตุสาคร

23 09621 นาย อศัวิน พลหลวง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560     แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ

ครูทีป่รึกษา 1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่ 2. น.ส.กนัยารัตน์ สุวรรณดารักษ์      ชาย  20 คน   หญิง   7  คน   จ านวน 27 คน
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โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขประจ าตัว เพศ ชื่อ สกุล
1 08449 นาย รุ่งเรือง กจิขยนั จ.
2 08487 น.ส. พรทิพา รุ่งประถม จ.
3 08497 นาย ธนากรณ์ มูลเสนา จ.
4 08514 นาย วิโรจน์ สิริเจริญธนพนัธุ์ จ.
5 08528 น.ส. อรภัทร ระวันประโคน จ.
6 08557 นาย คุณานนต์ เกษบุรมย์ จ.
7 08563 นาย บูรณ์พภิพ วัฒนติยานนท์ จ.
8 08601 นาย ภานุวัฒน์ จติรพมิาย จ.
9 08651 น.ส. อรพรรณ ศรีสถาน จ.
10 08739 น.ส. ไอรดา พลเยี่ยม จ.
11 09182 น.ส. ธิติมา คุณกลุ จ.
12 09624 นาย ณัฐพงษ์ ไชยบอน จ.
13 09625 นาย ธาดา ปล้ืมจติ จ.
14 09626 นาย ธีรพล วงศ์นิยมพพิฒัน์ จ.
15 09627 นาย ธีรภัทร โพธิข์าว จ.
16 09628 นาย นพคุณ เกตุค าขวา จ.
17 09629 น.ส. วชิราภรณ์ โตดี จ.
18 09630 น.ส. อรทัย บริสุทธิ์ จ.
19 08384 น.ส. ทรายแกว้ รอดอน้ ญ.
20 08407 น.ส. ปนัดดา ธรรมเนียม ญ.
21 08435 น.ส. อรัญญา บุญเลิศ ญ.
22 08492 น.ส. นัฎฐาภรณ์ ปะเมโท ญ.
23 08509 น.ส. จติรทิพย์ ศรีสุวรรณ ญ.
24 08517 น.ส. ไพลิน วิวัฒนาธนากรกลุ ญ.
25 08580 น.ส. สิรินทร์ มั่งมาลัย ญ.
26 08617 น.ส. ชนาพร ราชกจิ ญ.
27 08644 นาย วรติ วงศ์นิกร ญ.
28 08657 นาย วิษณุ เดวี ญ.
29 08683 นาย นารายณ์ เดวี ญ.
30 08687 น.ส. แกว้กลัยา มูลจนัทร์ ญ.
31 08695 นาย ศิรศักด์ิ ท้วมแกว้ ญ.
32 09631 นาย ธนบดี เกตุแกว้ ญ.
33 09632 นาย ประทานพร สุริยฉ์าย ญ.
34 09633 นาย ภูวดล ต้ังหมี่ ญ.
35 09634 น.ส. นงนภัส ญาณภาส ญ.
36 09635 น.ส. นภัสสร อนิทร์ชีลอง ญ.
37 09636 น.ส. ปุญชรัสมิ์ ประเสริฐวงษ์ ญ.
38 09637 น.ส. เมธาวี สุวรรณพาณิช ญ.
39 09638 น.ส. ยวุธาดา สุมามาลย์ ญ.
40 09639 น.ส. อสิริยา วรรณศิลปิน ญ.

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/6 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560    แผนการเรียน จีน 18 คน ญีปุ่น่ 22 คน

ครูทีป่รึกษา 1. น.ส.กลุวดี บุญสมภพ   2. นางสาววิไลพรรณ   แกว้ขนัตี    ชาย  18  คน    หญิง  22  คน  รวม  40  คน


