
โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.3  หหองทรช 1

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายคเชนทรร  สารารตตนร06052
2 เดดกชายณตฐพงศร  คจาทองเทพ06054
3 นายธนากร  ออทมประดอษฐร06055
4 เดดกชายประวตตอ  อตนทรบกตร06057
5 เดดกชายผดกงเดช  ศรทลาสอทธอธ06058
6 นายพงศรพอเชษฐร  ผารกธรรม06059
7 เดดกชายวอษณกสรรคร  นกประสอทธอธ06061
8 นายสรจตกษร  สะหะขตนธร06063
9 นายสหรรษวรรษ  หตนชตยโชตอ06064

10 นายสกดสาคร  ทาบกเรศ06066
11 เดดกชายอตอรกจ  วาดทองหลาง06446
12 นางสาวคกณอตา  โพภะนา06069
13 นางสาวจอรภอญญา  อตคตอ06070
14 นางสาวจอรสกตา  สายสอนธกร06071
15 นางสาวชลธอดา  ยกบลศอรอ06073
16 เดดกหญองทอวาพร  เกชกอกกล06075
17 นางสาวธารนอมล  ปปดไธสง06076
18 เดดกหญองเบญจรตตนร  โคตวงคร06077
19 นางสาวพรชอตา  บกรอนทะ06079
20 นางสาวพรนภา  มะยกรา06080
21 นางสาวพรนอภา  พอรตกษร06081
22 เดดกหญองยกพารตตนร  สาระขตนธร06083
23 นางสาวรดามณท  ภกสดใสย06084
24 นางสาวศรตญญา  ศรศอลปป06085
25 นางสาววอรตญชนา  วอชาชตย06099
26 นางสาวสกจอตรา  บกญวอจอตร06155
27 นางสาววอภาพร  สกขสจาราญ06254

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

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.3  หหองทรช 2

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายกรวอชญร  ปปยะสะหาย06086
2 นายจตกรกฤษณร  ภกขมตง06088
3 นายณภตทร  ศอลาสอทธร06089
4 นายณตฎตอพล  ศรทสกข06090
5 นายถาวร  อกตลกม06092
6 นายธนภตทรร  ไผผพกล06093
7 นายพอชยา  ประกอบเลอศ06094
8 นายวรโชตอ  กทเทพ06096
9 นายวตชรพล  พตฒนะสาร06097

10 นายวอชญรพล  ศรทสวตสดอธ06098
11 เดดกชายวอรตตนร  โคสกวรรณ06100
12 เดดกชายศกภวอชญร  พลเสน06101
13 นายจอรายกส  ศรทพาเฮชอง06123
14 นายณตฐวกฒอ  มณทกรรณร06447
15 เดดกหญองกมลพร  ภาระพงษร06104
16 นางสาวชวตลนกช  บตวไชยา06106
17 เดดกหญองณตฐณอชา  การสนธร06107
18 นางสาวตทรณา  พลทองเตอม06109
19 นางสาวนอชาภตทร  โพจอกจตบ06111
20 นางสาวนกชวรา  ตอกาพตนธกร06112
21 นางสาวภตทราพร  ยนตรพตนธกร06114
22 นางสาวรอญลณท  ศรทวะอกไร06116
23 เดดกหญองสกจอรา  สาชะรกง06117
24 นางสาวอรอนงคร  นตนทะรกผง06118
25 นางสาวอตชสราวดท  คจาพอสมตย06120
26 นางสาวกตญญรวรา  ถานาศรท06137
27 นางสาวภวภรร  บตนโสภา06148
28 นางสาวสกกฤตา  แกนววอจารยร06154
29 นางสาวอกมารอนทรร  สกทธอสาคร06158

หหองทรช  2  รวม  29  คน ( ช. 14, ญ. 15)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.3  หหองทรช 3

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายณตฐวกฒอ  ทอพยรชาตอ06091
2 นายกษอดอศ  สองหรวรกกล06121
3 นายจอรพตฒนร  ฆารจรตส06122
4 นายเจษฎา  โถนารตตนร06124
5 นายดนกวตศ  สารกรณร06125
6 นายทตกษกร  อาสนาจตนทรร06126
7 นายธนวตฒนร  คานสท06127
8 นายธราเทพ  พผอคนาชนาง06128
9 นายธทรเทพ  จตนพอพตฒนร06129

10 นายพรมนตส  ผลอผล06132
11 เดดกชายวรเทพ  ศอลาพจนร06133
12 นายสถาพร  เสนาเลอศ06135
13 นายสมรรถพล  ชนชชทนใจ06136
14 นายนกตอกร  เทพเมชองนาม06170
15 นางสาวณตฐนพอน  ไรผสวผาง06108
16 นางสาวรตญชอดา  อกทตยนอตยร06115
17 นางสาวเจนจอรา  ลกนาวงคร06139
18 นางสาวฉตตรกมล  เหลารชทน06140
19 เดดกหญองชนตนภรณร  สกกลเดช06141
20 เดดกหญองชลธอชา  วอเชทยรสาร06142
21 นางสาวฑอตยา  ทตกษอณภาค06144
22 นางสาวณตฎฐณอชา  สาระพตนธร06145
23 นางสาวภานะรอนทรร  จกตาผอว06149
24 นางสาวมณททอพยร  พกกกจาเหนอด06150
25 นางสาววราภรณร  อรกณโรจนร06153
26 นางสาวสกทธอดา  สกลจานาจ06156
27 นางสาวอรณอช  ทองไชย06157
28 นางสาวกมลวรรณ  ลจาพาย06177
29 เดดกหญองธตญศอรอ  วกฒอสาร06180
30 นางสาวฝนทอพยร  หตสดท06184
31 นางสาวพกาวรรณ  ศรทบรรเทา06185
32 นางสาวมธกรดา  ธรรมรตกษา06187
33 นางสาวจอราภรณร  จรบกรม06211

หหองทรช  3  รวม  33  คน ( ช. 14, ญ. 19)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.3  หหองทรช 4

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายเกรทยงศตกดอธ  ภารสกวรรณ06051
2 นายวทระพล  สองหรคจาคา06062
3 นายนาราภตทร  แดนดงยอทง06131
4 เดดกชายเจษฎาภรณร  สรนอยเสนา06161
5 เดดกชายชตยมงคล  อตนชตยศรท06162
6 นายชอณพตฒนร  ภาระขตนธร06163
7 นายทรงฤทธอธ  มหาเสนา06166
8 นายธงชตย  อตนทรบกตร06167
9 เดดกชายธนพล  นนทรตรท06168

10 นายวรกมล  ฤทธานตน06173
11 นายสกภาพงษร  พตฒนะสาร06176
12 นายคมเพชร  แววมาลท06465
13 เดดกหญองจอรตชญา  แถลงศรท06138
14 นางสาวรดามณท  ศรทประเสรอฐ06152
15 นางสาวนรากร  เทอบตาทอง06181
16 นางสาวนอภาดา  ศรทเสมอ06183
17 นางสาวมนตสนตนทร  เขตตรจจานงคร06188
18 นางสาววชอรญาณร  คจาแสนโคตร06189
19 นางสาวสกชานาถ  นรมาศ06190
20 เดดกหญองอารยา  ดาเลอศ06192
21 นางสาวจารกวรรณ  กรโสภา06456

หหองทรช  4  รวม  21  คน ( ช. 12, ญ. 9)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.3  หหองทรช 5

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายนตณฐภกมอ  ชอณะวอ06130
2 นายฐอราชตย  สกยะลตงกา06195
3 เดดกชายณตฐวกฒอ  ศอลาพจนร06198
4 นายธนากร  นอลกจาแหง06200
5 นายปารอนทรร  คณาจตนทรร06203
6 นายศกภกอตตอธ  ศรทกกดคนาว06206
7 นายกอตตอพงศร  นรทตต06207
8 นายอตอเทพ  ดกลนทยร06209
9 เดดกชายเดชาวตฒ  จตนศรจตกรร06464

10 นางสาวชกตอกาญจนร  ทตพนาม06143
11 นางสาวกรรณอการร  ภาภอรมยร06210
12 นางสาวดรกณท  สกภาตะ06212
13 นางสาวเบญญาภา  นตนจอนดา06213
14 นางสาวปฐมพร  พตนตรท06214
15 นางสาวปณอดา  ทาบกเรศ06215
16 นางสาวพอชชาภา  ยาญสอทธอธ06217
17 นางสาวรสนตนทร  สกรอสาร06219
18 นางสาววราภรณร  ฤชาบกตร06221
19 นางสาวสกรภา  จตนมา06223
20 นางสาวสกรตญชานา  พอมพอโส06224
21 เดดกหญองอรกณสวย  กฤษณกาฬ06225

หหองทรช  5  รวม  21  คน ( ช. 9, ญ. 12)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา


