
โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 1  ชชชน ม.1  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกรรนทรร  บกญทรพยร06466
2 เดดกชายชนรนทรรชตย  เขตจจานจา06467
3 เดดกชายทตกษรดนตย  อนกมาตร06469
4 เดดกชายธนโชตร  หตสจารยร06470
5 เดดกชายธนากร  สรทธรศาสตรร06471
6 เดดกชายปปณณวตฒนร  จจจรจญ06472
7 เดดกชายภตทรธร  การจนารตตนร06473
8 เดดกชายเมธวรน  นตนภตกดท06474
9 เดดกชายวรายกทธ  โพจรกจตบ06476

10 เดดกชายศกทธวทรร  ศรทสวตสดรด06477
11 เดดกชายสมรรถชตย  ชนชชทนใจ06478
12 เดดกหญรงกนกนรภา  ภาระขตนธร06479
13 เดดกหญรงจรรธรดา  แสงจตนทรร06480
14 เดดกหญรงชกกลรตตนร  อกทานรตยร06481
15 เดดกหญรงธรราพร  นาไชย06482
16 เดดกหญรงปวรวรรณ  วาระวงคร06483
17 เดดกหญรงปาลรตา  ญาณสรทธรด06484
18 เดดกหญรงพทรดา  คมขจา06485
19 เดดกหญรงพกทรามาศ  สกขพรม06486
20 เดดกหญรงวรจรตรา  แสงศรท06487
21 เดดกหญรงษมานตนทร  ตาสาโรจนร06488
22 เดดกหญรงสรรสา  ศรทลาพจนร06489
23 เดดกหญรงสสรตา  สทหบกตร06490
24 เดดกหญรงสกนรสา  แดนขนบ06491
25 เดดกหญรงสกพรรณรกา  นกยกระโทก06492
26 เดดกหญรงสกภตสสรา  ภจคงคา06493
27 เดดกหญรงอรนภา  ฉรวยศรท06494

หหองทรช  1  รวม  27  คน ( ช. 11, ญ. 16)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 1  ชชชน ม.1  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายชรรวรทยร  มตดสายาย06495
2 เดดกชายไตรวตตร  สตตรตตนร06497
3 เดดกชายธทรเมธ  แดนเจรรญ06498
4 เดดกชายนราวรชญร  โพธรดสายคกณ06499
5 เดดกชายพทรพตฒนร  ธรรมโรง06501
6 เดดกชายภานกวตฒนร  ไชยกรจ06502
7 เดดกชายวตนชตย  ทรพยรชาตร06503
8 เดดกชายวรทยา  แสนมนตรท06504
9 เดดกชายวทระยกทธ  ละมนายนรล06505

10 เดดกชายศรรภตทร  แสนยะมาตยร06506
11 เดดกชายอานตน  พรณะสา06507
12 เดดกชายพทระวตฒนร  มะยกรา06517
13 เดดกชายกวทพงศร  ไถนารรด06641
14 เดดกหญรงกนกวรรณ  ปปญจะมท06508
15 เดดกหญรงกฤตรยาภรณร  ชชทนชม06509
16 เดดกหญรงกตลยารตตนร  เวทยงนนทร06510
17 เดดกหญรงณตฐวรภา  เดชครอง06512
18 เดดกหญรงณรชกานตร  ทกมคจา06513
19 เดดกหญรงธนรษฐา  อรตญวงคร06514
20 เดดกหญรงปปยะธรดา  ทาวงษร06515
21 เดดกหญรงพรมลพรรณ  อกดศรทขตนธกร06516
22 เดดกหญรงเพชรนภา  ศรลาสรทธรด06518
23 เดดกหญรงภตททรยา  นาคฤทธรด06519
24 เดดกหญรงวราพร  โคกฉวะ06520
25 เดดกหญรงวรยะดา  อตงศรท06521
26 เดดกหญรงสกวนตนทร  ลกนาวงคร06522
27 เดดกหญรงอรนภา  ภจขมา06523

หหองทรช  2  รวม  27  คน ( ช. 13, ญ. 14)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 1  ชชชน ม.1  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายคณาธรป  คงประพตฒ06524
2 เดดกชายจรราณกวตฒนร  จตนพรพตฒนร06525
3 เดดกชายณตฐพนธร  เมชองพรม06526
4 เดดกชายดรศรณร  มกขรตกษร06527
5 เดดกชายธนกฤต  ลาภามาศ06528
6 เดดกชายธนวรนทร  พรณสา06529
7 เดดกชายธทรศตกดรด  ภารดรลก06530
8 เดดกชายปภตงกร  สารกรณร06532
9 เดดกชายพทรภพ  ดกพงษร06533

10 เดดกชายวาปป  ทองใบ06534
11 เดดกชายวรรรทธรดพล  แนนไธสง06535
12 เดดกชายวกฒรพงษร  กกลกตกง06536
13 เดดกชายศกภกานตร  บกญราโส06537
14 เดดกหญรงกรภตทรร  รตดทท06538
15 เดดกหญรงกกลนาถ  เกชอนชะนาด06539
16 เดดกหญรงจรรตชญา  อนนทรจารยร06540
17 เดดกหญรงจรราพร  ปปญญาจา06541
18 เดดกหญรงจทระนตนทร  กจาเนรดสรงหร06542
19 เดดกหญรงณรชาภา  ไชยดวงศรท06543
20 เดดกหญรงนภาพร  กาสรงหร06544
21 เดดกหญรงพรรณกาญจนร  พตฒจตนทรรหอม06545
22 เดดกหญรงภตทชา  ทองดท06546
23 เดดกหญรงภารกจทยร  อรทมมนตรท06547
24 เดดกหญรงวราภรณร  แกนววรจารยร06548
25 เดดกหญรงศรกตา  คณรตชยานตนทร06549
26 เดดกหญรงศรรรพร  บตวชะตา06550
27 เดดกหญรงสกชานกช  โพธรดสายคกณ06551
28 เดดกหญรงอรรสรา  ไชยทองศรท06552
29 เดดกหญรงอารยา  นตนภตกดท06553

หหองทรช  3  รวม  29  คน ( ช. 13, ญ. 16)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 1  ชชชน ม.1  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกฤษณะ  ยกระตา06554
2 เดดกชายณตฐกรตตรด  สายสรนธกร06555
3 เดดกชายธตนวา  ภาภรรมยร06556
4 เดดกชายธตนวา  ศรรรสมกทร06557
5 เดดกชายปรตชญา  สกปปญบกตร06558
6 เดดกชายพตชรพล  คงแถลง06559
7 เดดกชายศรนทท  แสงคจา06560
8 เดดกชายสรวรชญร  ราชสทมาบกตร06561
9 เดดกชายสกรรยา  บกญถจก06562

10 เดดกชายสกวรรณภจมร  ศรทประไหม06563
11 เดดกชายอนกชรต  จารพตนธร06564
12 เดดกชายอตครพล  สอนเสนา06565
13 เดดกชายธทรชตย  ภารบจรณร06628
14 เดดกหญรงกานตรธรดา  แกนวแสงสาย06567
15 เดดกหญรงทรพยรภาพร  ทองใบ06568
16 เดดกหญรงธมลวรรณ  กรทงสาหตส06569
17 เดดกหญรงปารทณา  ทาบกเรศ06570
18 เดดกหญรงพตชราพร  จจมพรลา06571
19 เดดกหญรงเพชรดา  พกทธษาระวงษร06572
20 เดดกหญรงภตทรรดา  อาจดวงดท06573
21 เดดกหญรงยกพารตตนร  ศรรรระ06574
22 เดดกหญรงเยาวพา  มณทกรรณร06575
23 เดดกหญรงรตตนาภรณร  วกฒรสาร06576
24 เดดกหญรงศกภรตตนร  กนอนชตยภจมร06577
25 เดดกหญรงสาธรดา  มาตขาว06578
26 เดดกหญรงสกภาพร  ศรทไกรภตกดรด06579
27 เดดกหญรงอรดท  ภาระขตนธร06580
28 เดดกหญรงอรกณรตศมท  อจาภาทรพยร06581
29 เดดกหญรงอตญญาณท  ภาระขตนธร06639

หหองทรช  4  รวม  29  คน ( ช. 13, ญ. 16)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 1  ชชชน ม.1  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายธนพงศร  แกนวศรทโท06583
2 เดดกชายธนรสร  ดกพงษร06584
3 เดดกชายธวตชชตย  ไชโยกกล06585
4 เดดกชายปรเมศ  โพภะนา06586
5 เดดกชายปปตรกร  จจาสจนยร06587
6 เดดกชายรณกร  คงประพตฒนร06588
7 เดดกชายวทระพล  ภครทดรน06589
8 เดดกชายวทระยกทธ  พรมโยธา06590
9 เดดกชายสรชตย  ดจราสตตวร06591

10 เดดกชายอดรเทพ  คกราวตน06592
11 เดดกชายเอกชตย  เกษรจตนทรร06593
12 เดดกชายธนวตฒนร  โพนะทา06629
13 เดดกหญรงเขมจรรา  พรณะสา06594
14 เดดกหญรงจตนจรรา  ศรทพรรณ06595
15 เดดกหญรงทรพวรรณ  บตวชะตา06596
16 เดดกหญรงธตญทรพยร  ปปยะวงพตฒนา06597
17 เดดกหญรงนตนทนา  สานตรตะ06598
18 เดดกหญรงปปยดา  ปรรตตง06599
19 เดดกหญรงพรธทรา  ศรทสารคาม06600
20 เดดกหญรงเพดญนภา  สตทธาคลตง06601
21 เดดกหญรงมรกต  ฟปลดร06602
22 เดดกหญรงวณรดา  อมอกดมกกล06603
23 เดดกหญรงวรตชยา  นตนจรนดา06604
24 เดดกหญรงวรภาพร  ทาบกเรศ06605
25 เดดกหญรงวรมลณตฐ  สาชะรกง06606
26 เดดกหญรงศกภรสรา  บรรสกทธรด06608
27 เดดกหญรงอรปรทยา  สมคะเณยร06609
28 เดดกหญรงสรารตกษร  อทจาทอง06635

หหองทรช  5  รวม  28  คน ( ช. 12, ญ. 16)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา


