
โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.6  หหองทรช 1

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายพทรพตฒนน  ทองไชย05517
2 นายณตฐพล  เพทยแกกว05520
3 นายจตกรรน  ภภลาด05523
4 นายไกรศร  พลกกล05533
5 นายนพรตตนน  ตรทโยธา05549
6 นายอภรสรทธรธ  สกขทาน05551
7 นายเมธาดา  สทลาพา05554
8 นายประยกทธ  ศรรรกจาเลรศ05555
9 นายสรทธรพล  นระแสน05583

10 นายกฤษณชตย  สาโสภา05586
11 นายจตกรกฤษณน  วงศนภาคจา05594
12 นายปรรญญา  คาดทวท06039
13 นางสาวอารยา  ศกภเลรศ05503
14 นางสาวมลนรภา  สตทธาคลตง05506
15 นางสาวสกภาพร  จกตาผรว05529
16 นางสาวฉตตรสกดา  โพนทองเตรม05532
17 นางสาวจรนตนา  ทกมผล05534
18 นางสาวลตดดาวรรณ  นกประสรทธรธ05542
19 นางสาวปนตฏดา  จตนทะคกณ05544
20 นางสาวธรดารตตนน  กาหลง05548
21 นางสาวณตฎฐณรชา  ไชยดวงศรท05602
22 นางสาวสกภาวรณท  แดนดงเมชอง05603
23 นางสาวกนกวรรณ  การวรบภลยน05609
24 นางสาวรกรงฤดท  ไชยบกตร05610
25 นางสาวชกตรธตญญน  แสงงาม06040
26 นางสาวนรรชา  นาสงวน06041

หหองทรช  1  รวม  26  คน ( ช. 12, ญ. 14)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.6  หหองทรช 2

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายกฤษฎาพงษน  ชวนจรตร05490
2 นายกรวรชญน  นรลปะกะ05516
3 นายพานทอง  พรโย05524
4 นายเกทยรตรชตย  นกอยไพนา05526
5 นายทตกษรณ  อนตนตภตกดรธ05614
6 นายปกรณนวตฒนน  บกตรอรนทรน06043
7 นายพรชตยยกทธ  แดนขนบ06044
8 นายนตทธพงษน  อนตนตวตน06046
9 นางสาวจตนจรรา  บกญศรท05498

10 นางสาวอารดา  วตงอาจ05504
11 นางสาวอตญชฎา  มะยกรา05509
12 นางสาวธตญชนก  โกสกม05531
13 นางสาวปพรชญา  คจาภตกดท05540
14 นางสาวพรชญา  สกภารท05543
15 นางสาวพรมญาดา  พตฒนะสาร05575
16 นางสาวจตนทรมา  จรทะผา05576
17 นางสาวอภตสรา  อกปไชยน05580
18 นางสาวรตตนวลท  พรสกทธรธ05582
19 นางสาววรมลรตตนน  นาไชย05595
20 นางสาวอาทรตยา  ฤทธรธสกวรรณ05612
21 นางสาวขกาวฟฟาง  สวรางพรทตกษน05831
22 นางสาวอนรสรา  อตครปปญญา06233
23 นางสาวสรรรนตนทน  ตลตบทอง06243

หหองทรช  2  รวม  23  คน ( ช. 8, ญ. 15)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.6  หหองทรช 3

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

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายธทรภตทร  ภาระขตนธน05513
2 นายกทรตร  ปปญญาจา05550
3 นายวรศรกต  พานพงษน05553
4 นายวรศวกร  ดอนถวรล05556
5 นายยอดกตตญญภ  หงศรท05560
6 นายจรรเมธ  เรชทองลชอ05561
7 นายกรรชชนะ  สารกรณน05562
8 นายอานนทน  บตวชะตา05584
9 นายจรตสแสง  ชชทนชม06045

10 นายปานเทพ  ศรทสกจารยน06048
11 นางสาวปปยะนตนทน  สทลาพตฒนน05499
12 นางสาวสรรรมน  ศรทคจาพล05527
13 นางสาวพรไพลรน  พตฒนะสาร05535
14 นางสาวโชตรรส  ปปญจรตร05537
15 นางสาวโสมวลตย  มรชตยวตฒนน05539
16 นางสาวรตฐนตนทน  อาวะสาร05541
17 นางสาวอตญชนา  แชรมชชทน05565
18 นางสาวรตชฎาภรณน  จตนทรนขาว05566
19 นางสาวรรนดา  โมฆรตตนน05569
20 นางสาวอรนทรกานตน  คจาตานรตยน05572
21 นางสาวรตชนท  ศรทสวตสดรธ05573
22 นางสาวนนจาฝน  ศรลาพจนน05574
23 นางสาวจตนทรมา  สารขตนธน05579
24 นางสาวธตนยชนก  วรยะวรรณน05599
25 นางสาวพรรณปพร  พตฒจตนทรนหอม05604
26 นางสาวจกฑามาศ  วกฒรสาร05606
27 นางสาวอนตญลตกณน  พานาเรทยง05611
28 นางสาวสาคเรศ  เคหาจรตร05615
29 นางสาวชนาพร  พรมวงคน05672
30 นางสาวสกธรภรณน  แซมทอง06022
31 นางสาวจทรนตนทน  คจาประเสรรฐ06049
32 นางสาววรรวรสา  วรสามารถ06232

หหองทรช  3  รวม  32  คน ( ช. 10, ญ. 22)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา


