
โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสสนนนทา  ศศรศตตตนลล, 2.นางสาวศศราณลยย  วงษยสสวรรณ
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายเกลยรตศภภมศ  บจารสงเชตตอ27736
2 เดดกชายคสณานนตย  หลลมเหลา27737
3 เดดกชายณนฐดนนย  โตโส27738
4 เดดกชายปกรณย  สนงสสทธศ27739
5 นายประกาศศต  หลลมเหลตอง27740
6 นายพลกฤษ  เพลยซซาย27741
7 เดดกชายสลงศนกดศด  ศรลสสทโธ27742
8 เดดกชายสรวศชญย  โฮมจนตสรนส27743
9 นายสศรวศชญย  นรมาตยย27744

10 เดดกชายอภศวนฒนย  มะโนดล27745
11 เดดกชายอนครวศชญย  ลตจาจสมจนง27746
12 เดดกหญศงกฤตพร  สรซอยเปาะ27747
13 เดดกหญศงกนนลยา  ผลานศสงคย27748
14 เดดกหญศงคสณารนกษย  เกลยรตศประดภลทอง27749
15 เดดกหญศงจศราภรณย  อนนกทนศนย27750
16 เดดกหญศงจศราวดล  นามศรล27751
17 เดดกหญศงชนนญธศดา  สะอาดเอลทยม27752
18 เดดกหญศงณนฐพร  ไชยสนงหาร27753
19 นางสาวทนศวรรณ  ชาตศนแทลน27754
20 เดดกหญศงธศดารนตนย  จนนทะสลลา27756
21 เดดกหญศงนภนสรา  วศลาไชย27757
22 เดดกหญศงนวพรรณ  พวงไธสงคย27758
23 นางสาวปารศฉนตร  พรมโสภา27759
24 เดดกหญศงภนทรธศดา  อสลนเรตอน27760
25 เดดกหญศงยมลภนทร  ทองสส27761
26 เดดกหญศงรสจศกร  ดสเถอะ27762
27 เดดกหญศงวรกานตย  สลแพน27763
28 เดดกหญศงวรศศรา  ตภซบสดดา27764
29 เดดกหญศงศศรศกานดา  ศรลวงษยชนย27765
30 นางสาวศศรศวรรณ  เหลลาดล27766
31 เดดกหญศงอนสธศดา  สสนาโท27767
32 นางสาวอรศสรา  มภลกศตศ27768
33 เดดกหญศงอนญชลล  เกตสนอก27769
34 นางสาวอาทศตยา  บนวเขดม27770
35 เดดกหญศงจศราวรรณ  มภลกนน27772

หหองทรช  1  รวม  35  คน ( ช. 11, ญ. 24)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวนนสรา  ศรลอาจ, 2.นางภนทรานศษฐย  สศงหยบสราณ
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายธนชนย  ศรลภา27775
2 นายธนพน  เหลาดล27776
3 นายธนากร  เสาหลลอน27777
4 นายธลรพนฒนย  ศรลวศบภลยย27778
5 เดดกชายนราวศทยย  โภคาพานศชยย27779
6 เดดกชายปองพล  ชลางปรสง27781
7 เดดกชายพฤฒศโชค  มนงษา27783
8 นายภาณสวนฒนย  เชศงรนมยย27788
9 เดดกชายภภมศพนฒนย  ปปองบสญจนนทรย27789

10 เดดกชายวนชรวศทยย  ศศลปบภรณะ27791
11 นายวลรภนทร  กองจร27792
12 เดดกชายวลรภนทร  สมวงษา27793
13 นายจลรศนกดศด  โควศนทะสสด28038
14 เดดกชายธลรพนฒนย  ตลวนคทจา28046
15 เดดกชายชนชวาล  อนนภนกดล28076
16 นายปปตศพงษย  อนตนา28083
17 เดดกชายภภรศนทย  สลนส28089
18 นายวรโชตศ  กศทงคจา28093
19 เดดกชายอดศศนกดศด  กศจทน28096
20 เดดกชายนพเกซา  เกษรมาลา28597
21 นายกนนตพศชญย  วรรณชศตยยย28606
22 เดดกหญศงจศรภนทร  สศงหยรนง27795
23 เดดกหญศงนภาพร  ชลางโม27800
24 นางสาวนารลรนตนย  ทนดเทลทยง27803
25 นางสาวปานชนก  ยศนดล27806
26 เดดกหญศงกนญญาณนฐ  หนองแบก28059
27 นางสาวจนนทศมา  ธรรมนศยม28061
28 เดดกหญศงธนญลนกษณย  เอดนดภ28063
29 เดดกหญศงเพชรลดา  ภภขน28065
30 เดดกหญศงศศวนตรา  เอดนดภ28069
31 เดดกหญศงสสนนนทา  หอมจนนทรย28071
32 เดดกหญศงอนนญลนกษณย  สอนผา28073
33 เดดกหญศงกนกรนตนย  เรตองรสลง28100
34 เดดกหญศงณนฐสสดา  ศรลสองชนย28105
35 เดดกหญศงอารยา  นาดล28115

หหองทรช  2  รวม  35  คน ( ช. 21, ญ. 14)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1.นางณนชชารลยย  จศตวนฒนาชยานนทย, 2.นายเอกรนฐ  โกศล
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกศตตศภพ  แปลยาว27811
2 เดดกชายคนศกรณย  ปาปะทา27812
3 เดดกชายฆนภณ  สศงหยรนง27813
4 เดดกชายชนยพศสศทธศด  มลวงเพดชร27814
5 เดดกชายธนชนย  ผงษา27815
6 เดดกชายธนภนทร  แซลจศว27816
7 เดดกชายนพฤทธศด  นศโพนรนมยย27818
8 นายพรพศพนฒนย  ปากเมย27819
9 นายพนชรพล  สศงหยชารล27820

10 นายพลรพนฒนย  จจานงศรล27821
11 เดดกชายภภชศต  นนทะคจาจนนทรย27824
12 เดดกชายภภวรานนทย  แขดงขนน27825
13 นายวชศรศนกดศด  ศรลดารา27826
14 เดดกชายวรานนทย  บสญคจา27827
15 เดดกชายวสฒศชนย  สลเหลตอง27828
16 เดดกชายวสฒศศนกดศด  แกซวยา27829
17 เดดกชายสหชาตศ  เพดญสสข27831
18 เดดกชายชนยมงคล  หนดโนนตสลน28039
19 นายชนยณรงคย  ทองวศเศษ28077
20 เดดกชายพศษณส  หลลมเหลา28085
21 เดดกหญศงกนญญาณนฐ  ประยภรเนตร27832
22 นางสาวกนลยาณล  ขสนนามวงศย27833
23 เดดกหญศงจศตราภรณย  คจาวนนดล27834
24 เดดกหญศงทศพยยธศดา  ผลองแผซว27836
25 เดดกหญศงนนนทศยาลนกษณย  ไชยเสนา27837
26 นางสาวปรลยาวรรณ  เทศทอง27839
27 เดดกหญศงปาณศศา  นนกทจานา27840
28 เดดกหญศงพรรณวศสา  ไชยหา27842
29 นางสาววรลนกษณย  จนนลา27844
30 นางสาวสรนญญา  สสดวศเศษ27845
31 เดดกหญศงสศรศวศมล  มนญจาวงษย27846
32 เดดกหญศงสสภาพร  จารนตนย27847
33 เดดกหญศงอภศวรรณ  สลแกซว27848
34 เดดกหญศงจนนทรยสสดา  ชลางภา28060

หหองทรช  3  รวม  34  คน ( ช. 20, ญ. 14)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นางมะนศตยย  กนญญาสศทธศด, 2.นายสศทธศชนย  ปปาโพธศดชนน
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายโชคชนย  จจาปาวงษย27849
2 เดดกชายชวนากร  แสนยนนตย27850
3 เดดกชายชศนาธศป  แสงชาตศ27851
4 นายธนวนฒนย  แกซวโคตร27853
5 เดดกชายธาวศน  พศมพายนพ27854
6 นายนนทพนทธย  จจาปาวงคย27855
7 เดดกชายนราธศป  ทะวะระ27856
8 เดดกชายนนนทวนฒนย  เทลทยงตรง27858
9 เดดกชายนศตศพนฒนย  คจามาพนนธย27859

10 เดดกชายบดศนทรยรนกษย  วงเทพา27860
11 เดดกชายปปตศพงศย  มาสา27861
12 เดดกชายภนทรนนนทย  หงษยเหศน27862
13 นายมงคล  แสนกวซาน27863
14 เดดกชายวนชรพล  มภลมตด27865
15 นายถศรวนฒนย  บลอทอง27866
16 นายสศรภพ  เกรลยงไกร27867
17 นายอมรเทพ  ขจาสจาเภา27869
18 นายชาครศส  ฤทธศมนตย28078
19 เดดกชายคณศณ  สนงฆะมณล28644
20 เดดกหญศงจสธศพร  มะณลศรล27871
21 เดดกหญศงชลธศชา  ชาแกซว27872
22 นางสาวชาลศณล  พพทงพสทธ27873
23 เดดกหญศงณนฎฐา  ลลลา27874
24 เดดกหญศงนสชธศดา  ชนยภศรมยย27877
25 เดดกหญศงปฐมาวดล  นซอยผาสม27878
26 เดดกหญศงปาลศดา  ตรลศาสตรย27879
27 เดดกหญศงรสลงทศวา  ไชยเมตองชตทน27881
28 เดดกหญศงอภศศราภรณย  นามฮาด27885
29 เดดกหญศงสสศมาพร  มลภา28070
30 เดดกหญศงนภาพรรณ  แกซวสลบสตร28107
31 เดดกหญศงมนสยา  ชารลกนน28592
32 เดดกหญศงสสชานนนทย  อสสลาหย28650

หหองทรช  4  รวม  32  คน ( ช. 19, ญ. 13)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นางจศราพร  แฝงดาหาร, 2.นางสาวปนนดดา  ปปดชาเขลยว
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 นายกศตตศพล  โกจารยยศรล27887
2 นายชศษณสพงศย  กรรณลา27888
3 นายฐศตศพล  โพธศดตพ27889
4 เดดกชายณนลทวนฒนย  นศลโฉม27890
5 เดดกชายธนดล  ชาวกสดรนง27892
6 นายธนากร  จนนทรยเมตองไทย27893
7 เดดกชายธลรเดช  เนลยมทอง27894
8 เดดกชายนนนทวนฒนย  นาหลวง27895
9 เดดกชายพลเอก  บสญเลศศ27896

10 เดดกชายศรนณยยภนทร  เกลงกวลาสศงหย27899
11 เดดกชายสวศตตย  เตศบโต27900
12 เดดกชายสศรศภพ  เหนาะสศงหา27902
13 นายศสภลนกษณย  ฤทธศดรนกษา28056
14 เดดกชายเอกรศนทรย  โพธศดหนองแสง28058
15 เดดกชายปวเรศ  ปลนดศรลชลวย28082
16 เดดกชายภภเบธ  ขนดคจา28086
17 เดดกชายภภวดล  จจาปางาม28090
18 นายเศรษฐพล  ผศวดล28094
19 นายอนสรนกษย  โสทอง28097
20 เดดกหญศงธนศสสรา  อซวนมาโฮง27909
21 เดดกหญศงธศชานนนทย  นาคแกซว27911
22 เดดกหญศงภนทรธศดา  ธงทอง27917
23 เดดกหญศงศศศธร  สสวรรณ27919
24 นางสาวอนจจศมา  สภงกลาง27924
25 เดดกหญศงภนทราพร  อาจมภลตรล28066
26 เดดกหญศงสสพศชญนนนทนย  อาษาราช28072
27 นางสาวอนจฉรศยา  ทนดบสตร28075
28 เดดกหญศงชนธลชา  แสงสสข28102
29 นางสาวพรนศภา  สามล28111
30 เดดกหญศงวชศรญาณย  ทองเปปปย28112
31 เดดกหญศงปรศณดา  ปปสมะรศสสา28646
32 เดดกหญศงสสพรรษา  อสดรคจา28648

หหองทรช  5  รวม  32  คน ( ช. 19, ญ. 13)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นางอรทนย  แดนสศงหย, 2.นายภาคภภมศ  มสพศลา
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกนนตพนฒนย  ทองนซอย27927
2 เดดกชายเขษมศนกดศด  คามนา27929
3 เดดกชายชยพล  ศรลจจาปา27931
4 เดดกชายชนยพศชศต  ประเสรศฐกสล27932
5 เดดกชายชนยวนฒนย  ถลรนตถา27933
6 เดดกชายทนกษศณ  อศนทรสอน27934
7 นายธลรวนฒนย  โคตยอด27936
8 เดดกชายพลรภนทร  สศงหยแม27937
9 นายวสฒศพล  มภลเหลซา27938

10 เดดกชายสนณหณนฐ  บสสนาม27940
11 เดดกชายสศรธลรย  วศชาโคตร27941
12 นายสสขสนนตย  จนนทร27942
13 นายอนสวนฒน  ทองนซอย27943
14 เดดกชายอภศสรณย  อาจสนนเทลยะ27944
15 เดดกชายอนษฎาวสธ  เกลยงไกร27945
16 เดดกชายณนฐคสณ  นาโพธศด28042
17 เดดกชายธนาธรณย  บนวหนอง28043
18 นายพลภนทร  คซอนดล28050
19 เดดกชายธนบดล  หศตะวนน28080
20 เดดกชายณนฐภนทร  บรรยง28596
21 เดดกหญศงขวนญชนก  นามนซอย27947
22 นางสาวจศรนชญา  สมลดล27949
23 เดดกหญศงจศดาภา  จสปะมะตนง27950
24 เดดกหญศงจศตราวดล  ปปอมสสวรรณ27951
25 นางสาวณศชาภนทรย  พพทงพสทธ27952
26 นางสาวธนญญารนตนย  รศดล27953
27 นางสาวนรศศรา  ไพลาม27954
28 นางสาวนนนธกานตย  จงเสรศมกลาง27955
29 เดดกหญศงปารศตา  เปปยมล27956
30 นางสาวพศณรนกษย  ชมชน27957
31 เดดกหญศงแพมธศฎาพร  กองพล27958
32 นางสาวรนชฎาภรณย  ดอนบซานเขลยว27959
33 นางสาววศรสสดา  ชนยภภมศ27960
34 นางสาวสสพนตรา  ทจาเกตส27961

หหองทรช  6  รวม  34  คน ( ช. 20, ญ. 14)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นายกศตตศพงคย  ศรลเสน, 2.นางสาวญาณนารล  สารสศน
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายคชสาร  ไชยวงษย27964
2 เดดกชายเจษฎา  ชจานาญ27965
3 เดดกชายชศนภนทร  โพธศดงาม27966
4 เดดกชายณนฐวสฒศ  แจลมแสง27967
5 เดดกชายธณกฤต  นามโคตร27969
6 นายธนพล  ศรลพรม27970
7 เดดกชายธนากร  อาสาภา27971
8 เดดกชายนรสตธย  สสทธศสาร27972
9 เดดกชายบสญธวนช  วศปปสสา27973

10 นายปปยะ  แซลลล27974
11 นายพลรพล  ปปญจรนกษย27976
12 เดดกชายภานสวนฒนย  คจาลตอ27977
13 เดดกชายยศธร  แกมเงศน27978
14 เดดกชายศศวกร  อสปลา27980
15 เดดกชายอนสสศกขย  สงวนสนตยย27981
16 เดดกชายวรโชตศ  พลเสนา27990
17 นายธลรเดช  สาคร28044
18 เดดกชายนราธร  ซซายโฮง28081
19 เดดกชายภภรศพงศย  วงศยนซอย28088
20 เดดกหญศงกนนตศชา  สสวาท27982
21 นางสาวจรรยาภรณย  โกฏศศรล27983
22 เดดกหญศงจนนทรยทศรา  จนนเรลยงศรล27984
23 นางสาวจสฑามาศ  อนฐปปน27985
24 เดดกหญศงฐศตศมา  สลหานภ27987
25 นางสาวณนฐพร  คมคาย27988
26 เดดกหญศงทศพยยธนญญา  อยภลภศญโญ27989
27 เดดกหญศงปพศชญา  กาเจรศญ27991
28 เดดกหญศงปาลศตา  เฟฟฟองแดง27992
29 เดดกหญศงพนชรศดา  เคนานนน27993
30 เดดกหญศงพศมลพรรณ  บสตรสานาม27994
31 เดดกหญศงศสขฤทนย  คจาดล27996
32 เดดกหญศงสสวศมล  สสพงษย27998
33 เดดกหญศงอชศรญา  เหมตอนปปปว27999

หหองทรช  7  รวม  33  คน ( ช. 19, ญ. 14)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวเจรศญพร  คสณทะวงษย, 2.นางสาวปปยนสช  บสตรพรม
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกศตตศภภมศ  อซวยโฮม28002
2 นายคสณาธศป  ไชยศรล28004
3 เดดกชายชวกร  เขลยวดล28006
4 เดดกชายธนชา  ไชยศรล28008
5 เดดกชายธศตศนนนตย  อซวนมะโฮง28009
6 เดดกชายธลรพงศย  จาดกลาง28010
7 เดดกชายนนนทพงศย  วศเศษสา28012
8 เดดกชายปรเมษฐย  เศษโส28014
9 เดดกชายพลรภนทร  ศรลสศทธศด28016

10 เดดกชายภลระพนฒนย  สสลมมาตยย28019
11 เดดกชายภภรศภนทร  นาขาม28020
12 นายมงคลลนกษณย  พลแพงขวา28021
13 เดดกชายธลรยกวศน  แหลมคม28045
14 เดดกชายภภรศนทย  คซอมคจาพนนธย28052
15 นายณนฐพล  เอกรนกษา28079
16 เดดกชายรนตนวนฒนย  กศทงมะนาว28149
17 นายภานสพงษย  อสซยวงษยศา28981
18 นายศสภเกลยรตศ  ศศรศแกซว29006
19 เดดกหญศงกชพร  คจาศนกดศดดา28022
20 เดดกหญศงกนกพศชญย  ปอสภงเนศน28023
21 นางสาวขนศษฐา  ถมสวนสดศด28024
22 เดดกหญศงญานศศา  สลวนบสญ28025
23 เดดกหญศงนนทชสรลพร  คสซมไคลนสลน28027
24 นางสาวบนณฑศตา  เหลทยมล28028
25 เดดกหญศงปทศตตา  เจศมพนนธสย28029
26 นางสาววศราภรณย  ปานเนาวย28035
27 นางสาวอนญรดา  ลาโมซ28036
28 นางสาวอารยา  พรมโสภา28037
29 นางสาวอภศชญา  บสตดา28074
30 เดดกหญศงปรศยฉนตร  เหลตองพสทธรนงษล28593

หหองทรช  8  รวม  30  คน ( ช. 18, ญ. 12)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 9

ครรทรชปรศกษา : 1.นายบสญจนนทรย  กซานอศนทรย
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 นายกนมพล  บนวสสข27773
2 เดดกชายณนฏฐศรนณยสย  ชนยเพชร27774
3 เดดกชายพศชยดนยย  พนฒนกสล27785
4 เดดกชายไพรวนลยย  รนตนชนย27786
5 นายภนทรกร  ขจาปภป27787
6 เดดกชายมงคลธรรม  คามตะสลลา27790
7 เดดกชายพศชญสตมย  โนนสวลาง27897
8 นายรสณณยสทธ  เอนอลอน27898
9 นายเสฏฐวสฒศ  สศงหยเนศน27903

10 นายอชศตพล  เสดงลา27904
11 นายกฤตศพงษย  ไลลเสตอ27925
12 เดดกชายนพเกซา  พศศนส28011
13 เดดกชายปปยะวนฒนย  พศงชนยภภมศ28048
14 นายวรเมธ  ยอดศรล28055
15 เดดกชายพงษกร  จนนทรยลอด28084
16 นายอนฐพร  บสญเสรศม28099
17 เดดกหญศงชญานล  งานเกณฑย27798
18 เดดกหญศงสสธาสศนล  สมภนกดล27810
19 เดดกหญศงชญาดา  แหลมคม27835
20 นางสาวบสษบามศนตรา  ภภยศหวา27838
21 เดดกหญศงปปยธศดา  ไวทจา27841
22 เดดกหญศงวาสนา  ดลเลศศ27882
23 เดดกหญศงศรนณยยพร  กองกะมสด27883
24 เดดกหญศงชลศญญา  รภซหลนก27908
25 เดดกหญศงธวนลรนตนย  พพทงกสศล27910
26 เดดกหญศงนสสรา  จนนทร27912
27 นางสาวสสทธศดา  ปปถพล27921
28 เดดกหญศงสสนทรศยา  คจายศ27922
29 เดดกหญศงญาณศศา  ผาลล27986
30 เดดกหญศงพศชญานศน  แปยาว28031
31 เดดกหญศงพศมพยพศศา  ตภซบสดดา28032
32 นางสาวโยศศตา  บสตรรศนทรย28033
33 นางสาวรสจศรา  กองกะมสด28034
34 นางสาวเจนจศรา  บพงลอย28062
35 เดดกหญศงวาสนา  อสลนเสตอ28068
36 เดดกหญศงกนณฐมณล  เหลลาวงษยศรล28101
37 นางสาวชนกานตย  สมศรล28103
38 เดดกหญศงณนฐธยานย  บานชน28104
39 เดดกหญศงปารศชาต  เรลยนบสตร28110

หหองทรช  9  รวม  39  คน ( ช. 16, ญ. 23)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 10

ครรทรชปรศกษา : 1.นายประหยนด  สสลมมาตยย
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายประเวท  สลโพนเพดก27780
2 เดดกชายจศรารสวนฒนย  นมนสศศลา27930
3 เดดกชายปปญญากร  เภาขนนธย28015
4 เดดกชายภภชศต  ลาภศพก28087
5 เดดกชายยสทธภภมศ  ศรลเรตอง28091
6 เดดกชายวชศรวศทยย  ขสมดศนพศทนกษย28092
7 เดดกชายสหรนฐ  ศรลเตชะ28095
8 เดดกชายอภศรนกษย  ไชยกศจ28098
9 เดดกหญศงกชกร  อสลนเรตอน27794

10 เดดกหญศงจศรนญญา  สสหลา27796
11 นางสาวจสฑามาศ  นาคทอง27797
12 เดดกหญศงชนศดา  หนองแบก27799
13 นางสาวนฤสรณย  แซลเฮง27801
14 เดดกหญศงนนนทศชา  ไชยมศทง27802
15 นางสาวปภนสรา  แกซวศรลบสตร27804
16 นางสาวปรลยารนตนย  มามะณลยย27805
17 เดดกหญศงปารศฉนตร  กองกะมสด27807
18 เดดกหญศงเรณสกา  ประทสมมา27808
19 นางสาวสศรศยากร  แกซวสมจนนทรย27809
20 เดดกหญศงนนยนยปพร  สลดาโคตร27876
21 เดดกหญศงศศรศวรรณ  จนนเทศ27884
22 เดดกหญศงอสบลวรรณ  ศรลทะ27886
23 นางสาวกนลยาภรณย  ขนนฮภม27906
24 เดดกหญศงชญาภา  ชจานาญ27907
25 นางสาวปรลดาภรณย  ทะนศน27913
26 เดดกหญศงพรศมรตา  คจาวงษา27914
27 เดดกหญศงวรณนฏฐย  วงษยนาหลซา27918
28 เดดกหญศงศสภศดา  ศรลบสญเรตอน27920
29 เดดกหญศงอรศศรา  สศงหยคจา27923
30 เดดกหญศงกฤตพร  คจาประทา27946
31 เดดกหญศงหนพทงฤทนย  บนวเยดน27962
32 เดดกหญศงสสวศชญา  จนนทะวงษย27997
33 นางสาวอารลยา  ขสนรายา28000
34 เดดกหญศงวาสนา  จนนทรยสมบนตศ28067
35 นางสาวนทนนนา  รภปพรม28106
36 เดดกหญศงปฐพร  วงษยลศขศตเลศศ28108
37 นางสาวปทศตตา  หนนธนภ28109
38 เดดกหญศงศศศธร  หนภหลซา28113
39 เดดกหญศงสสภนสสรา  พศลาบสตร28114

หหองทรช  10  รวม  39  คน ( ช. 8, ญ. 31)

หนซาทลท 1 จาก 1 หนซา


