
โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.4  หหองทรช 1

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายอตฐวกฒฒ  ศฒลาพจนน05822
2 นายพงศนพฒสกทธฒธ  วกฒฒสาร05843
3 นายณตฐพตนธน  รอดไพมน05900
4 นายธทรศตกดฒธ  ธรรมรตกษา05903
5 นายยศพตฒนน  พตนกกล05908
6 นายศกภณตฐ  เหมวฒจฒตร05910
7 นายพรรณพตชร  นอระทตด05930
8 นายศรายกธ  จตนพฒพตฒนน05935
9 นายสฒทธฒพล  สมตาเตตะ05939

10 นายเจษฎากร  พลกกล05972
11 นายฐฒตฒพงษน  ทานาวฒน06610
12 นายทนกธรรม  ทองทกม06611
13 นายอาทฒตยน  สารบรรณ06613
14 นายอานนทน  คงตรง06614
15 นายกฤตนตย  อนตนตภตกดฒธ06642
16 นางสาวจรรยา  พลอจานวย05847
17 นางสาวฐฒตฒกานตน  การจนารตตนน05848
18 นางสาวทฒตฐฒตา  อกทตยนฒตยน05850
19 นางสาวนตนธฒดา  ยานศฒรฒ05851
20 นางสาวเมขลา  ฐานสฒนเพฒทม05856
21 นางสาวฉตตรสกดา  โมฆรตตนน05889
22 นางสาวนภตสสร  วฒชาชตย05890
23 นางสาวจตนทฒมา  บกราณเดช05894
24 นางสาวชลนฒภา  เวทยงสมกทร05895
25 นางสาวอาลฒษา  ชตยทองสท05926
26 นางสาวอนกตตรทยน  พรมวงษน05940
27 นางสาวธตญญาภรณน  แกกวสวตสดฒธ05945
28 นางสาวภตทรวดท  ศรทสมร05949
29 นางสาวขวตญจฒรา  หตนชตยเนาวน05973
30 นางสาวชนฒภรณน  ใสลจาเพาะ05974
31 นางสาวนพรตตนน  สาหะ05976
32 นางสาวยกพเรศ  คนโท05982
33 นางสาวพฒณพร  ไชยภก06237
34 นางสาวศนฒดา  อฒทมมนตรท06615

หหองทรช  1  รวม  34  คน ( ช. 15, ญ. 19)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



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

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายณตฐกร  บกญศฒรฒกร05839
2 นายฐฒตฒศตกดฒธ  โจณสฒทธฒธ05867
3 นายฐฒตฒศตกดฒธ  เพฒทมขทขน05868
4 นายพตชพงษน  วกฒฒสาร05875
5 นายภกมฒพตฒนน  เพทยรสรกาง05931
6 นายวฒรฒยะ  หตสวฒสตย05967
7 นายกฤตณพตท  ภกวฒนทรน06236
8 นายจฒรเมธ  ยานสฒทธฒธ06249
9 นายพรรษวกฒฒ  สะอาดชชทอ06617

10 นายมานพ  คจาแสนโคตร06618
11 นายวโรดม  จตนดาเสชอ06619
12 นายศตพร  นนทะมาตร06620
13 นายชยกต  อกรแจจม06631
14 นางสาวปราณท  ปปญจฒต05852
15 นางสาวปปยะนกช  โพธฒรตตนน05853
16 นางสาวรฒนรดท  ศฒลาสฒทธฒธ05858
17 นางสาวสหฤทตย  อกปไชยน05864
18 นางสาวกรรณฒการน  หวตนทา05883
19 นางสาวสกทตตตา  ปกปงไชย05892
20 นางสาวกมลชนก  ดอนยงคน05941
21 นางสาวชลธฒชา  เผจาสกกตน05943
22 นางสาวปาณฒสรา  ผลบกรม05947
23 นางสาววรดา  จตนทร05950
24 นางสาวสกรทรตตนน  ปปญจฒต05955
25 นางสาวปปญาดา  สทลาพตฒนน05979
26 นางสาวพตชราภา  พตนธนกกล05980
27 นางสาวสกภาพร  วฒถาระพตนธน05985
28 นางสาวอรทตย  อกตลกม05986
29 นางสาวกตลยาภรณน  ศรทเมชอง06448
30 นางสาววนตดดา  อะเวลา06621
31 นางสาวสกธามาศ  ทาบกเรศ06622

หหองทรช  2  รวม  31  คน ( ช. 13, ญ. 18)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



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

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายณตฐพล  หงษนภกมท05840
2 นายธนวตฒนน  พรมวงศน05841
3 นายนพพล  ไถนาฤทธฒธ05842
4 นายพทระพล  ปปจฉฒม05844
5 นายคณาธฒป  โทเพชร05866
6 นายพตสกร  สายละออ05876
7 นายวฒศฒษฏน  ทาบกเรศ05879
8 นายดนกนตย  ทองดท05901
9 นายเดชา  จตนทรนลา05902

10 นายพงศนพตทธน  นจวมวตตรน05905
11 นายอตมรฒนทรน  ศรทบกญจตนทรน05912
12 นายจฒณณวตตร  พฒณสา06623
13 นายณตฎฐากร  ศฒรฒภตกดฒธ06624
14 นายปปณณธร  ไรจสงวน06625
15 นายสหรตฐ  การรกอย06626
16 นางสาวจฒนดาหรา  ลกคชทพ05846
17 นางสาวผรฒตา  มานพ05854
18 นางสาววรทภรณน  ชะสตนตฒ05859
19 นางสาววรทวรรณ  ชะสตนตฒ05860
20 นางสาวศกภฒสรา  จกทานฒช05862
21 นางสาวสรตลพร  โทราช05863
22 นางสาวกตญญาภตค  เกชขอกกล05882
23 นางสาวปนตดดา  พรรณขาม05893
24 นางสาวกนกพร  มะละการ05913
25 นางสาวกฤตฒยาภรณน  ศฒรฒกจาเลฒศ05914
26 นางสาวกกลนตนทน  สกปปญบกตร05915
27 นางสาวชกตฒกาญจนน  พรมรตตนน05916
28 นางสาวปปยะนตนทน  องคะกาศ05917
29 นางสาวพฒรญาณน  พตงคะโส05918
30 นางสาวเพพญพฒชชา  ยนยกบล05919
31 นางสาวยานฒสา  พานตะสท05920
32 นางสาววรฒศรา  จจาเรฒญไกร05922
33 นางสาวกกลกตนยา  อฒทมรกกง05942
34 นางสาวศดานตนทน  บกญศรทเลฒศ05952
35 นางสาวปปยฉตตร  นรฒนทรน06627

หหองทรช  3  รวม  35  คน ( ช. 15, ญ. 20)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา


