
ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29456 เด็กชาย จักรินทร ศิริวัฒนาโชค อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

2 29457 เด็กชาย จีรเดช ไกรสินธุ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

3 29458 เด็กชาย ชนาธิป เทพณรงค พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

4 29459 เด็กชาย ณภัทร ทองใบ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

5 29460 เด็กชาย ณัชพล นามเปรมปรีดิ์ พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

6 29461 เด็กชาย ทัศนยุตม เนียรสุพรพรรณ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

7 29462 เด็กชาย ทินกร คลายสุบรรณ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

8 29463 เด็กชาย ธนวัฒน วงษสงา อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

9 29464 เด็กชาย ธีรวุฒิ มีชัย อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

10 29465 เด็กชาย นนธวัช พงษพานิช พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

11 29466 เด็กชาย นราธิป ขุนเอม พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

12 29467 เด็กชาย นฤเบธ พิมพันธ พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

13 29468 เด็กชาย พัชรพล ภูกระฉัตร พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

14 29469 เด็กชาย ภูวดล เมฆพยง ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

15 29470 เด็กชาย รัฐภูมิ จรลี พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

16 29471 เด็กชาย วีรพงค ศรียนัย ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

17 29472 เด็กชาย อุดมศักดิ์ ปลื้มจันทร พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

18 29473 เด็กหญิง กนกวรรณ รุจิปราชญ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

19 29474 เด็กหญิง กัณฑิมา มณีรัตนะพร อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

20 29475 เด็กหญิง กานณมณี ฉวีผอง ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

21 29476 เด็กหญิง เกวลิน จันทรปุก พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

22 29477 เด็กหญิง จันจิรา บุญธง พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

23 29478 เด็กหญิง ณญาดา เลาประโคน อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

24 29479 เด็กหญิง ณัฏฐฎาพร จักรธนวัตน อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

25 29480 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มะวงษา ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

26 29481 เด็กหญิง ธนภรณ เข็มทอง พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

27 29482 เด็กหญิง ธารทิพย พิมล พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

28 29483 เด็กหญิง นภัส บูรณศิริ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

29 29484 เด็กหญิง นุชนาฎ คงประเสริฐศรี อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

30 29485 เด็กหญิง บุณยนุช แทงทอง พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

31 29486 เด็กหญิง ประภัสสร ชุมกลาง อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

32 29487 เด็กหญิง ปรียาภัทร แสนดี ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

33 29488 เด็กหญิง พลอย ลี้สุวรรณ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

34 29489 เด็กหญิง พิมพวิมล พรายทอง อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

35 29490 เด็กหญิง รพีภาส ผดุงเดช อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

36 29491 เด็กหญิง ศรัญญา พุทธคุม อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

37 29492 เด็กหญิง ศิริจรรยา อุปแกว ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

38 29493 เด็กหญิง สุชาดา สุดาชม อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

39 29494 เด็กหญิง อภิญญากานต แกนจันทร ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

40 29495 เด็กหญิง อาจารี สรอยบรรจง ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29496 เด็กชาย กลวัชร ชาติภูมิ พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

2 29497 เด็กชาย เฉลิมพงศ คําหวาน ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

3 29498 เด็กชาย ณัทฐกฤต ปหะจินดา ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

4 29499 เด็กชาย เดชนะ จันทจิตร ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

5 29500 เด็กชาย ทนงเกียรติ เหล็กกลา ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

6 29501 เด็กชาย ธนพัฒน คูณมี ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

7 29502 เด็กชาย ธีรเดช ผักไหม ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

8 29503 เด็กชาย ธีรทรัพย อุนวงศอนุสรณ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

9 29504 เด็กชาย นราวิชญ มวงคง ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

10 29505 เด็กชาย นันทศักดิ์ ทับคลาย ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

11 29506 เด็กชาย นันธวัช พูลสวัสดิ์ ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

12 29507 เด็กชาย ปยวัฒน กงเทมิน ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

13 29509 เด็กชาย พิษนุพงศ โตสวน ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

14 29510 เด็กชาย ภัทราวุธ เข็มราษฎร ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

15 29511 เด็กชาย ยอดชาย กอนภักดี ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

16 29512 เด็กชาย รัฐพล พิเศษกล ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

17 29513 เด็กชาย วัชรพล สุขเมือง ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

18 29514 เด็กชาย วีรภัทร บุญมา ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

19 29515 เด็กชาย วีรภาพ บุญพรหม ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

20 29516 เด็กชาย สิทธิชัย ปลั่งปรีดา อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

21 29517 เด็กชาย สุทธิพร อุนหลาบ ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

22 29518 เด็กชาย อภิชาต ไชยมงคล ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

23 29519 เด็กหญิง กรกนก แสงฉาย ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

24 29520 เด็กหญิง กลวยไม กระโจมทอง ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

25 29521 เด็กหญิง ชนากานต หมื่นไกล ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

26 29522 เด็กหญิง ณัฐนิช บัวทรัพย ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

27 29523 เด็กหญิง ญาณิศา พุทธรักษา ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

28 29524 เด็กหญิง นันทิกานต อินพรม ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

29 29525 เด็กหญิง บุษกร ชางหราย ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

30 29526 เด็กหญิง ปริชญา เชิดชูอัศพงศ ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

31 29527 เด็กหญิง พนิดา กองตัน ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

32 29528 เด็กหญิง พรทิพย แสนภูวา ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

33 29529 เด็กหญิง พรไพริน กัณธิยวงษ พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

34 29530 เด็กหญิง พรรณเลขา มโนสา ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

35 29531 เด็กหญิง พลอยบงกช ยอโงง ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

36 29532 เด็กหญิง พิชชาภา ยืนยงค ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

37 29533 เด็กหญิง ภัทราภรณ ทัศนียไตรเทพ ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

38 29534 เด็กหญิง ศลิษา ศรีบุตร ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

39 29535 เด็กหญิง ศิริลักณ ชอบมี ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29536 เด็กชาย กิตติเทพ เหลืองศิลธรรม ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

2 29537 เด็กชาย จิรทีปต โพธิ์เมือง ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

3 29539 เด็กชาย ชวัลวิทย พึ่งรอด ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

4 29540 เด็กชาย ธันวารักษ พวงสิงห พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

5 29541 เด็กชาย ธีรดนย สุขศรีแดง ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

6 29542 เด็กชาย ปรมี ศิลปสาคร พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

7 29543 เด็กชาย พรพิพัฒน พิมพจันทร พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

8 29544 เด็กชาย พรศักดิ์ดา โพธิ์ทอง ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

9 29545 เด็กชาย ภูผา แตงเทศ ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

10 29546 เด็กชาย มงคล ขันอาษา พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

11 29547 เด็กชาย รชต แสนสุริวงศ พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

12 29548 เด็กชาย วชิรวิชญ โพธิ์จันทร ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

13 29549 เด็กชาย ศิลภัทร เข็มเงิน ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

14 29550 เด็กชาย ศุภกร ผดุงศิลป พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

15 29551 เด็กชาย ศุภกร สุตนา ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

16 29552 เด็กชาย ศุภกานต คุณที ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

17 29553 เด็กชาย อฐิวัช ลีซอ ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

18 29554 เด็กชาย อลงกรณ คงถาวร ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

19 29555 เด็กชาย อัยยภัทร แกวธนัชสิริ ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

20 29556 เด็กชาย อินทัด เรืองศรี ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

21 29557 เด็กหญิง จิรประภา สมหวัง ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

22 29558 เด็กหญิง จุฬาลักษณ ชมภูคํา ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

23 29559 เด็กหญิง ฐิติรัตน เลิศรัตนะหิรัญ ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

24 29560 เด็กหญิง ธารารัตน ประเสริฐสังข ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

25 29561 เด็กหญิง นัธฐาภรณ ศุภรัตน ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

26 29562 เด็กหญิง เนตรดาว ดวงสิม ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

27 29563 เด็กหญิง ปรียา นวมทิม ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

28 29564 เด็กหญิง ปารณีย ประกอบเสียง ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

29 29565 เด็กหญิง พรไพลิน พรมสิทธิ์ ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

30 29567 เด็กหญิง พิชญา สุชาติพงษ ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

31 29568 เด็กหญิง ยุภาพร ภูปลื้ม ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

32 29569 เด็กหญิง เย็น ธง ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

33 29570 เด็กหญิง รัตนาภรณ สมประเสริฐ ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

34 29571 เด็กหญิง ศิริเพ็ญ ฉิมป ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

35 29572 เด็กหญิง สายธาร พิมสุข ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

36 29573 เด็กหญิง สิริมา นนฤาชา ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

37 29574 เด็กหญิง สุธีรา โพธิ์ทอง ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

38 29575 เด็กหญิง อนัญญา ลายประทุม ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29576 เด็กชาย จักรภัทร เดชะพันธ ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

2 29577 เด็กชาย ชลทิตย มะลิแยม ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

3 29578 เด็กชาย ชัยธร อยูสบาย ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

4 29579 เด็กชาย เดชาวัต นอสูงเนิน ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

5 29580 เด็กชาย ทิวัตถ ศรีหอม ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

6 29581 เด็กชาย ปรเมท เหิมขุนทด ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

7 29582 เด็กชาย ปรเมธ สิริเมฆ ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

8 29583 เด็กชาย ปยพัทธ โฉมงาม พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

9 29584 เด็กชาย ปยะพจน ปยะไทยเสรี ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

10 29585 เด็กชาย พิชัย แสงวรนุช ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

11 29586 เด็กชาย ภัคพล มวงกลิ้ง ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

12 29587 เด็กชาย มีนา จะทอ พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

13 29588 เด็กชาย ยุทธภูมิ พาลุน ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

14 29589 เด็กชาย ศุภวิชญ เลิศสิริพงษพันธ ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

15 29590 เด็กชาย ศิวัฒน งามขํา พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

16 29591 เด็กชาย ศุภกิจณ ยิ้มไพโรจน ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

17 29592 เด็กชาย สราวุธ ดวงเทพ ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

18 29593 เด็กชาย สาละวิน พูลกําลัง พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

19 29594 เด็กชาย อดิเทพ จังอินทร ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

20 29595 เด็กชาย อธิราช เกณฑทาง พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

21 29597 เด็กชาย อรรถชัย อนุไพร ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

22 29598 เด็กชาย อัมรินทร ปองเรือ ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

23 29599 เด็กหญิง กรวรรณ วรรณมูล ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

24 29600 เด็กหญิง กุลธิดา บุญไล พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

25 29601 เด็กหญิง ชณิตา เข็มนาค ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

26 29602 เด็กหญิง ธนพร เลาจันทรลอย ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

27 29603 เด็กหญิง เนธิญา โจซิว ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

28 29604 เด็กหญิง ประภัสรา มะโนแจม ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

29 29605 เด็กหญิง ปริณดา สําราญสุข พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

30 29606 เด็กหญิง ปทมา แซโลว ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

31 29607 เด็กหญิง พิชญชญาพร สายสิงห พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

32 29608 เด็กหญิง ปนสุดา ฤกษงาม พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

33 29609 เด็กหญิง พลอยชมพู บุญแฟง ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

34 29610 เด็กหญิง พัชรินทร กุหนะ ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

35 29612 เด็กหญิง รุงทิวา โพสาราช ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

36 29613 เด็กหญิง วรรณพิสา ภูมณี ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

37 29614 เด็กหญิง วรารัตน มณีสวัสดิ์ ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

38 29615 เด็กหญิง วันวิสาข เอี่ยมฤทธิ์ ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29616 เด็กชาย ขจรเกียรติ นาคชื่น พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

2 29617 เด็กชาย จิรภัทร จั่นคํา ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

3 29618 เด็กชาย ชนนัช หนูมวง พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

4 29619 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นึกถึง ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

5 29620 เด็กชาย ภัคพล ทุยเทียน ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

6 29622 เด็กชาย ธาวินวัตน เมฆแชม พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

7 29623 เด็กชาย นันทวัฒน เงินเจือ พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

8 29625 เด็กชาย พรรษกร โปยขุนทด ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

9 29626 เด็กชาย วศิน ทรัพยรุงเรือง พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

10 29627 เด็กชาย ศิวกร สันติ พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

11 29628 เด็กชาย ศิวปรียา ชัยพร ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

12 29629 เด็กชาย สุรยุทธิ์ ทรัพยสวัสดิ์ ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

13 29630 เด็กชาย สุรศักดิ์ เธียรประดับสุข พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

14 29631 เด็กชาย อนุชิต ยังประเสริฐ ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

15 29632 เด็กหญิง กันยาลักษณ คนตรง ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

16 29633 เด็กหญิง เกวลิน สุขมาก ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

17 29634 เด็กหญิง ชลธิชา เขียวเขม ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

18 29635 เด็กหญิง ฐิติกาญจน ประเสริฐ ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

19 29636 เด็กหญิง ธนันภรณ นาคประดิษฐ ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

20 29637 เด็กหญิง นภา นิจันทรดา ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

21 29638 เด็กหญิง ปณิตา ฉิมพลีสวรรค ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

22 29640 เด็กหญิง พิทยารัตน ชดชอย อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

23 29641 เด็กหญิง วรรณิษา เฮงประเสริฐ ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

24 29642 เด็กหญิง วรัญญา มั่นศักดิ์ ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

25 29643 เด็กหญิง วิชชุดา ทองดอนเหมือน ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

26 29644 เด็กหญิง ศรสวรรค คงหาญ ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

27 29645 เด็กหญิง ศิริลักษณ ทองสันติ ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

28 29647 เด็กหญิง สตรีรัตน สระทองอิ้ง ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

29 29648 เด็กหญิง สุกัญติมา ฉิมบรรจง ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

30 29649 เด็กหญิง สุธิดา ขอจงสุข ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

31 29650 เด็กหญิง อนัญญา สีดาวัน ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

32 29651 เด็กหญิง อภิษฎา ฟุงศิริวิบูลย ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

33 29652 เด็กหญิง อมรรัตน จงหาญ ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

34 29653 เด็กหญิง อัญญานี วรรณวิจิตร ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

35 29654 เด็กหญิง อาทิตยา สินจันทร ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

36 29655 เด็กหญิง อุมบุญ จูสันเทียะ ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

37 30032 เด็กชาย บุญธนา ชัยณรงค ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

38 31462 เด็กหญิง อภิญญา แซคู พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29656 เด็กชาย จิรวัฒน อาชนา ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

2 29657 เด็กชาย ชยฉัตร พลดงนอก ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

3 29658 เด็กชาย ชยุต พงษไทย ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

4 29659 เด็กชาย ณัฐนันท ปอมคาย ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

5 29660 เด็กชาย ธนกฤต มะลิแยม ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

6 29661 เด็กชาย ธัชพล มุนไชย พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

7 29662 เด็กชาย ปุณณวิศ อ่ําพุฒ พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

8 29663 เด็กชาย พฤษฒิกรณ นาชีวา ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

9 29664 เด็กชาย พลัง หวยอําพัน ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

10 29665 เด็กชาย พีรพัฒน ไกรสวน ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

11 29666 เด็กชาย ภิญญพิสิฐ วีระสุนทรการ ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

12 29667 เด็กชาย รรรษกรณ วรรณศิริ ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

13 29668 เด็กชาย รัฐนันท บุญถึง ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

14 29669 เด็กชาย รัฐภูมิ อัสโม ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

15 29670 เด็กชาย วรวิศร สมรสหลวง ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

16 29671 เด็กชาย วรเวช ปกรณธนภัทร พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

17 29672 เด็กชาย วีรจักร โสคําภา พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

18 29673 เด็กชาย วีรชัย ฉันบูรณ ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

19 29674 เด็กชาย ศรายุทธ สีทอง ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

20 29675 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ประโคทัง ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

21 29676 เด็กชาย ศิริโชค กล่ําดิษฐ ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

22 29677 เด็กชาย ศิลา แตงเทศ ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

23 29678 เด็กชาย ศิวะวงศ มหาคุณากร ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

24 29679 เด็กหญิง ชลธิชา ประกาศคุณธรรม ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

25 29680 เด็กหญิง ฐิติรัตน พุทธา ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

26 29681 เด็กหญิง ธนัชพร ตีระเจริญ ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

27 29682 เด็กหญิง ปณชญา สายสุนทร ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

28 29683 เด็กหญิง พัชรี จันทิมพ ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

29 29684 เด็กหญิง พิชารัตน พงษมิตร ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

30 29685 เด็กหญิง มอนิคพริ้นเซส บริรักษ ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

31 29686 เด็กหญิง วรรณิศา ชูคํา ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

32 29688 เด็กหญิง ศศิพร รมสนุก ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

33 29689 เด็กหญิง สิริกร เหลามาพร ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

34 29690 เด็กหญิง สิริอาภา เปลงคํา ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

35 29691 เด็กหญิง สุทธิกานต ทิพยพิมพวงศ ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

36 29692 เด็กหญิง อชิตะ เย็นชื้น ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

37 29693 เด็กหญิง อรวรรณ ชาญสูงเนิน ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

38 29694 เด็กหญิง อรอนงค วารีรัตน ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

39 29695 เด็กหญิง อารยา ทัพวัตร ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29696 เด็กชาย กิตติพงศ ประสพดี พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

2 29697 เด็กชาย ไกรวิน อินทวงศ พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

3 29698 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โยธะการี พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

4 29699 เด็กชาย ธนกร นันทชัยบัญชา ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

5 29700 เด็กชาย ธีรภัทร วงศเจริญ พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

6 29701 เด็กชาย บัญูพนต เจริญราษฏร พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

7 29703 เด็กชาย พอเพียง ไลทองทั่ว พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

8 29704 เด็กชาย ภูริพัฒน สินพูน พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

9 29705 เด็กชาย รพี ขําเลิศ ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

10 29706 เด็กชาย วันสยาม แกวดี พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

11 29707 เด็กชาย วีรภาพ อยูภิรมย พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

12 29708 เด็กชาย ศิวกร รักแดง พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

13 29709 เด็กชาย สุชาติ ชัยศิโยน ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

14 29710 เด็กชาย สุรวุฒิ นันทะดี พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

15 29711 เด็กชาย อนุสิทธิ์ บางแสง ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

16 29712 เด็กหญิง กชกร พงษวิชัย ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

17 29713 เด็กหญิง กนกภรณ รุงทิม พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

18 29714 เด็กหญิง กันตนัทธ ปญญาวรเดช ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

19 29715 เด็กหญิง กันตพิชชา ฮุยสรวง ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

20 29716 เด็กหญิง กุลดาริณญา นันทพันธ ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

21 29717 เด็กหญิง จิรัชยา อูตะเภา ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

22 29718 เด็กหญิง จิรัญญา ประวัง ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

23 29719 เด็กหญิง ชลธาร เทพทอง ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

24 29720 เด็กหญิง ชุติมดี ลับภู ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

25 29721 เด็กหญิง ณัฐติกานต สําแดงภัย ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

26 29722 เด็กหญิง ธัญญลักษณ โพธิ์นรา ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

27 29723 เด็กหญิง ธัญพิชชา สุขประเสริฐ ง20224 อาหารวาง ครูวิสุทธร  คุณรักษา

28 29724 เด็กหญิง นาฏนภัค รําไพพักตร ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

29 29725 เด็กหญิง นิรตา เปยมลาภพริ้ง ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

30 29726 เด็กหญิง บุญญาณิสา ประจิตร ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

31 29727 เด็กหญิง เบญจพร เกษรพิกุน ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

32 29728 เด็กหญิง เบญจวรรณ แซอั้ง ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

33 29729 เด็กหญิง ปฐมาวดี เชื้อวงษ ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

34 29730 เด็กหญิง พัชรชาดา แกวอํานาจ ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

35 29731 เด็กหญิง พิมลวรรณ เซ็ดเจริญ ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

36 29732 เด็กหญิง ลลนา แสงทัศน ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

37 29733 เด็กหญิง ศรีสุดา ตรีปญญา ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

38 29734 เด็กหญิง ศิริกานดา ปลื้มจิตร ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

39 29735 เด็กหญิง เอมมิกา มีชูนึก ศ20220 พื้นฐานประยุกตศิลป ครูสุรีรัตน  รื่นกลิ่น

40 30033 เด็กหญิง รัตนาพร คําพองอินทร ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/11 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29736 เด็กชาย กมลภพ กุหลาบ ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

2 29737 เด็กชาย กลากิตต จันทรเนตร ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

3 29738 เด็กชาย กวิณวิช เลิศจิตเสถียรกุล ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

4 29739 เด็กชาย กิตติพัชญ เอียมทศ ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

5 29740 เด็กชาย กิตติพัฒน โสภาส ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

6 29741 เด็กชาย กิตติวัตน เจนดง ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

7 29742 เด็กชาย ณัฐนนณ ปนสุวรรณ ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

8 29743 เด็กชาย ทฤตวัน ทองยอด ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

9 29744 เด็กชาย ทักษดนัย ชันขุนทด ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

10 29745 เด็กชาย ธนพนธ งามจิตราธรรม พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

11 29746 เด็กชาย ธนภัทร เพ็งสุขศรี ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

12 29747 เด็กชาย ธรรมนู ดีบานโสก ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

13 29748 เด็กชาย ธีระพงษ เพิ่มดี พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

14 29749 เด็กชาย นพดล สลักคํา ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

15 29750 เด็กชาย นภัสกร จงผูนผล พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

16 29751 เด็กชาย ภคพล สกุลแฟง ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

17 29752 เด็กชาย ภัทรนนท สิมี ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

18 29753 เด็กชาย ภานุวัตร เกิดจรัส ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

19 29755 เด็กชาย วรายุทธ พันธเสือ พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

20 29756 เด็กชาย ศุภฤกษ ประสิทธิคอน ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

21 29757 เด็กชาย อมรพงษ แข็งฤทธิ์ ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

22 29758 เด็กหญิง กชกร พิมพา อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

23 29759 เด็กหญิง กมุทมาศ ชิวปรีชา ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

24 29760 เด็กหญิง จิราภรณ จันทรภูวงศ ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

25 29761 เด็กหญิง ชนกสุดา ศรีประพันธ อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

26 29762 เด็กหญิง ชนมน จิ๋วแหยม ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

27 29763 เด็กหญิง ชนิดา แสงไทย อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

28 29764 เด็กหญิง ชมพูนุช อนุสนธิ์ ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

29 29765 เด็กหญิง ญาณิษา แตงสุก ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

30 29766 เด็กหญิง ฐิติรัตน ประคองธรรม ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

31 29767 เด็กหญิง ณัฐฐาพร โพนเพ็ก พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

32 29768 เด็กหญิง ดารินทรา ค้ําชู อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

33 29769 เด็กหญิง ประภานิช นนทสุต ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

34 29770 เด็กหญิง โยษิตา ฉันทวิรุฬห พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

35 29771 เด็กหญิง รัตนนาพร เปลี่ยนคลาย อ20211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครูณัฐกานต บุตรให

36 29772 เด็กหญิง ฤกษฤดี กองสุข ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

37 29773 เด็กหญิง สุรัตนตนา เลิศเอกภพ ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

38 29774 เด็กหญิง อัยดา แกวใส ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/12 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29776 เด็กชาย กฤษกร มวงแพร พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

2 29777 เด็กชาย กวินธนา สุมานิก ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

3 29778 เด็กชาย จิรชัย สุขดิษฐ ง20263 งานไม 1 ครูสมบัติ แกวศรี

4 29779 เด็กชาย ธนชัย สุรการ ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

5 29780 เด็กชาย ธนวัฒน คําผาลา ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

6 29781 เด็กชาย ธีราพงษ ปอซาง ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

7 29782 เด็กชาย นภัทร ปญญภา ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

8 29783 เด็กชาย ปรมัตธ ภุมรินทร ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

9 29784 เด็กชาย ปวาริศ พิรุณจิตร ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

10 29785 เด็กชาย ปารัช ศรีหาภาค ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

11 29786 เด็กชาย ปุญญพัฒน บุญรัตนพิบูลย ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

12 29787 เด็กชาย พจนกวี พลีประเสริฐ ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

13 29788 เด็กชาย พชร ชื่นชูผล ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

14 29789 เด็กชาย พัชรพล สมัครสาริ ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

15 29790 เด็กชาย เมธา บงแกว ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

16 29791 เด็กชาย รัฐพงศ ขจรฤทธิ์ ง20227 งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น ครูจินตนา โอทอง

17 29792 เด็กชาย อติโรจน สายเสนห ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

18 29793 เด็กหญิง กันตพร ปาดสี พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

19 29794 เด็กหญิง กุลธิดา สนสระนอย พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

20 29795 เด็กหญิง จิตรลัดดา ทิมภู พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

21 29797 เด็กหญิง ชมพูนุช เคลือโชติ พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

22 29798 เด็กหญิง ชุติมา ศิลาวรรณ พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

23 29799 เด็กหญิง ธนัญชนก ตั้งเซียน พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

24 29800 เด็กหญิง ธีมาพร ประถาพิมพ ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

25 29801 เด็กหญิง นรินทร สุทธิโสม ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

26 29802 เด็กหญิง นันทวรรณ ปนเกตุ พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

27 29803 เด็กหญิง นัยนา เรืองศิริ ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

28 29804 เด็กหญิง พีรดา สีพา พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

29 29805 เด็กหญิง เพ็ญศศิกร ดีเชย พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

30 29806 เด็กหญิง เพียงฟา พรอมพูน พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

31 29807 เด็กหญิง ภัทราวดี นุชนารถ พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

32 29808 เด็กหญิง มณฑกานต มูลแกน ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

33 29809 เด็กหญิง วนัสนันท เถาวเบา ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

34 29810 เด็กหญิง วรัญญา ยงยิ่งพูน ค23205 พีชคณิตเบื้องตน 5 ครูธมกร  นาควิจิตร

35 29811 เด็กหญิง วันวิสา สุขสวาง พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

36 29812 เด็กหญิง สโรชีณี อัครโสภณวัฒนา พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

37 29813 เด็กหญิง สาวิกา สีโสภา ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

38 29814 เด็กหญิง หฤทัยรัตน ครุฑซอน พ20203 แบดมินตัน ครูอนันตชัย  แกวกําเนิด

39 29815 เด็กหญิง อารดา โกไสยากรณ พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

40 31463 เด็กชาย ษคณิศ จําเริญทอง ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/13 ปการศึกษา 2564



ที่ เลขประจําตัว คํานํานหนา ชื่อ นามสกุล ชื่อวิชา ครูผูสอน หมายเหตุ

1 29816 เด็กชาย เกียรติพงศ ณ วิเชียร ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

2 29817 เด็กชาย ไกรวุฒิ โพธิวัฒน ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

3 29818 เด็กชาย จิตรกร คงนายศ พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

4 29819 เด็กชาย จิรัฏฐ สรสําอางคศรี ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

5 29820 เด็กชาย ชัยชนะ ปาดศรี ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

6 29821 เด็กชาย ณฐรัช ยอดวัน ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

7 29823 เด็กชาย ธนโชติ มารมย ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

8 29824 เด็กชาย ธาดา ชมแสง พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

9 29825 เด็กชาย นพดล ฐานะ ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

10 29826 เด็กชาย นันทวัฒน จันที ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

11 29827 เด็กชาย พลักษ รําไพพักตร ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

12 29828 เด็กชาย ภัทราวุธ ผุดผาด พ20219 บาสเกตบอล  2 ครูสายันต  เรือนเรือง

13 29829 เด็กชาย ภานุพงศ ฤทธิ์คง ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

14 29830 เด็กชาย ยุทธจักร บันเชา ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

15 29831 เด็กชาย ศรณวิชญ วีระสุนทรการ ศ20211 วงโยธวาทิต  1 ครูกฤษณะพงศ  กําลังเอก

16 29832 เด็กชาย ศรายุทธ มะลิแยม ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

17 29834 เด็กชาย ศุกลวัฒน พรหมสวัสดิ์ ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

18 29835 เด็กชาย สุรเชษฐ พึ่งดี ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

19 29837 เด็กชาย อานนท มูลศรีแกว ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

20 29838 เด็กชาย อาภากร กรเกษม ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

21 29839 เด็กชาย อิสระ ทองอิน พ20207 ตะกรอ ครูสุรเชษฐ  ระลึกสม

22 29840 เด็กหญิง กุลณัฐ มีศิริ ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

23 29841 เด็กหญิง จันทรจิตตา สงาทองคํา ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

24 29842 เด็กหญิง จิตรวรรณ แจงสวาง ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

25 29843 เด็กหญิง จีรนันท จรเจริญ ศ20217 นาฎศิลปพื้นเมือง ครูดาวประดับ  ตรีเภรี

26 29844 เด็กหญิง ณรงคธร เรียงนอก ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

27 29845 เด็กหญิง ธัญจิรา สมุนไพร ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

28 29846 เด็กหญิง ธัญทิพย เหลาจันทร ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

29 29847 เด็กหญิง เนตรนภา ไวปญญา ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

30 29848 เด็กหญิง พรลภัส ผุดผอง ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

31 29850 เด็กหญิง ภคพร แกวศักดิ์ ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

32 29851 เด็กหญิง ภัคจิรา ผิวเงิน ส20211 เหตุการณโลกปจจุบัน 1 ครูสลิลทิพย สนธิขันธ

33 29852 เด็กหญิง มณฑิตา นิสัย ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

34 29853 เด็กหญิง วรนันท แจงมณี ง20289 การบัญชีเบื้องตน  1 ครูรัชนีกรณ  สมเสียง

35 29854 เด็กหญิง ศศิเกตุ แจมจํารัส ศ20207 ปฏิบัติดนตรีปพาทยมอญ 1 ครูสมรักษ  ชูศิริ

36 29855 เด็กหญิง อนุธิดา เนตรวงษ ท20203 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค ครูทิพยสุคนธ หัสสนะ

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/14 ปการศึกษา 2564


	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

