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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวสสดาวรรณ  ซซซอตรง, 2.นางสาวเบญจพรรณ  ชมภภมาตยย
ววชา ......................................................................................

เลขททซ ชซซอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 นายจทรภตทร  สายสตงขย26956
2 นายณรากร  เหลลกโชตต26957
3 นายพทรชตย  วงษยชาลท26961
4 นายภภมตนทรย  สสนาโท26963
5 นายศรตณยย  นามขวา27143
6 นายวงศกร  พตมพยภภธร27242
7 นายสยามยสทธย  ผาสทดา27280
8 นายสตระวตชญย  ลาภมภล28196
9 นายจตกรตนทรย  ปปาสนธตธ28197

10 นางสาวกนกพร  เกตสแกกว26967
11 นางสาวกนกอร  ปปดตายะโส26968
12 นางสาวกานตตมา  เวหน26969
13 นางสาวคสณาภรณย  มสพตลา26970
14 นางสาวจตรนตนทย  วตนงาม26971
15 นางสาวฑตฆตมพร  หาญสทนาจ26972
16 นางสาวธนาพร  ทตดเททซยงนตกร26973
17 นางสาวปภตศรา  สวะรตมยย26975
18 นางสาวปปยธตดา  ตตวนคซจา26976
19 นางสาวพรพตมล  หมภตมภลตสตน26977
20 นางสาวพรรณปพร  มกาเมซอง26978
21 นางสาวพตชรธตดา  หลตมเหลา26979
22 นางสาวพตชญาภรณย  เอทซยมมท26980
23 นางสาวรตญยาพตทธย  ชนใฮ26982
24 นางสาวศศตกานตย  โคตรแสง26983
25 นางสาวโศภตตา  ศรทษะ26984
26 นางสาวสสภาพร  มทใจ26985
27 นางสาวสสวตชญา  หลตมเหลา26986
28 นางสาวมานตตา  โสภาพรม27054
29 นางสาวขวตญขกาว  เขลมสสข27111
30 นางสาวฉตตรตยา  จตนทรยวตเศษ27185
31 นางสาวชนตภรณย  กสมชตยภภภมต27252
32 นางสาวณตฐชา  เสาหลตอน27255
33 นางสาวกสสสมา  จตนทรยหนองแวง27284
34 นางสาวชตอฟฟา  ใจแนตน27286
35 นางสาวบตณฑตตา  บสสทตพยย28198
36 นางสาวบสณฌรตกา  พลเดชา28199

หหองทรช  1  รวม  36  คน ( ช. 9, ญ. 27)

หนกาททซ 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นายเรซองฤทธตธ  คจาพตลา, 2.นางสาวสมพตศ  ภภมตชตวง
ววชา ......................................................................................

เลขททซ ชซซอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 นายกตตตตพตนธสย  คจาอกน26992
2 นายธรรมนภญ  โควตนทะสสด26995
3 นายณ อภตสตทธตธ  บสญสวตสดตธ27093
4 นายพทรภตทร  ชภคตนหอม27102
5 นายศตกดตธดา  วตฒนเกษมเสวท27178
6 นายคณาธตป  ทวทชาตต27235
7 นายกฤษดา  นามวงษย27268
8 นายเทพพร  ชตางเกวทยน28560
9 นายสตทธตศตกดตธ  พตไลกสล28562

10 นางสาวธาวตนท  เบญจะมาตรย27012
11 นางสาวจตราภรณย  กาจหาญ27043
12 นางสาวฤทธตธศรา  ศรทพสทธา27152
13 นางสาวอรวรรณ  ลทลา27161
14 นางสาวกสลธตดา  แกกวใส27182
15 นางสาวนฤมล  ภภตดท27188
16 นางสาวอตสรทยย  แกกวทอง27197
17 นางสาวขวตญพตชชา  โนนทอง27216
18 นางสาวนนจาฝน  ใจดท27220
19 นางสาวศราวนทยย  ศรทนงคราญ27228
20 นางสาวศสภลตกษณย  พานสศรท27231
21 นางสาวชลธตชา  บสราณเดช27254
22 นางสาวศตรตจตตร  อสดมคจา27264
23 นางสาวสโรชา  สสขสมบตตต27266
24 นางสาวชสตตมตนตย  ลมภลวงศย27287
25 นางสาวปลายกตนยา  บสตรพรม27295
26 นางสาววรฤทตย  พานศรท27299
27 นางสาวศศตกาญจนย  แกกวกลม27301
28 นางสาวพรนตภา  เททยบสา28563
29 นางสาวณตฐธตดา  เหลตาทองสตงหย28580

หหองทรช  2  รวม  29  คน ( ช. 9, ญ. 20)

หนกาททซ 1 จาก 1 หนกา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นายฤทธท  กตญญาสตทธตธ, 2.นางสาววราภรณย  เสมอหนกา
ววชา ......................................................................................

เลขททซ ชซซอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 นายปราโมช  ชตางภา27066
2 นายศรายสทธ  ซกายโฮง27144
3 นายธนกฤต  พตมพยดท27202
4 นายอธตมาตร  ศตรตประภา27213
5 นายยศกร  นาคทน27241
6 นายธตญชนก  บตอทอง27273
7 นายพทรวตชญย  พตนธสทลา27278
8 นายกตตตตพตฒนย  มภลมา28564
9 นายณตฐพล  ภภโคตร28565

10 นางสาวพตมพยวตภา  ลซอแกกวมา27018
11 นางสาวพลอยนภา  เสลงลา27051
12 นางสาวกฤตตยาพร  ไชยมตซง27078
13 นางสาวจรรยพร  มาตยยคจามท27112
14 นางสาวจตราภา  นรมาตร27113
15 นางสาววราพร  อนตกทตศนย27124
16 นางสาวชลธตชา  วตงคทรท27186
17 นางสาวศรตญญา  สทลานนจาเททซยง27194
18 นางสาวจตรตฐตตกาล  หอมโคกคกอ27217
19 นางสาวลลตตา  โคตรแสง27225
20 นางสาวศตรตญญา  เดซซอดตน27229
21 นางสาวอาทตตยา  สสภาลตกษณย27267
22 นางสาวศตรตนภา  พลเสนา27302
23 นางสาวธตราวรรณ  อรสณศรท28567
24 นางสาวนสชนาถ  หมทมท28568
25 นางสาวมสฑตตา  ลทรมยย28569
26 นางสาวสมฤทตย  อสนาจตนทรย28570
27 นางสาวปภาดา  จตนทรยมสด28574
28 นางสาวพตชรท  กลตซนเชซนอ28575
29 นางสาวมณตตยา  บสดดาซสย28576

หหองทรช  3  รวม  29  คน ( ช. 9, ญ. 20)

หนกาททซ 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นายสรายสทธ  ยนยสบล
ววชา ......................................................................................

เลขททซ ชซซอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 นายธนพตฒนย  สสรวงศยวตวตฒนย27029
2 นายพตฒนพงศย  ศตรตบาล27033
3 นายรดตศ  เพลชรคสกม27039
4 นายณตฐภภมต  กองพล27096
5 นายศสภชตย  พหลทตพ27105
6 นายภตทรดนตย  ยองเพลชรย27208
7 นายเกทยรตตศตกดตธ  ผาเงตน27269
8 นายพทรภตทร  ชตยทา28577
9 นายศรทราม  ศรทรตกษย28647

10 นางสาวพตนธยวตรา  ลซอแกกวมา27052
11 นางสาวพตมลรตตนย  สตงเกษ27053
12 นางสาวชลตดา  รอดจทน27114
13 นางสาวดลฤทตย  คจาชา27116
14 นางสาวนตภาพร  เอลนดภ27118
15 นางสาวศศตกาญ  หอมโคกคกอ27125
16 นางสาวอารทยา  อสทตยสา27127
17 นางสาวกตลยทรรศนย  หมทพสฒ27146
18 นางสาววรรณนตษา  รภกหลตก27153
19 นางสาวสสจตรา  เณรสท27157
20 นางสาวอนสสรา  รภกสมกาย27159
21 นางสาวหมอกไพรพนา  นามภลเพลง27196
22 นางสาวนตนทตกานตย  ผาจตนทรย27219
23 นางสาวพตมพตลตย  บตวสตม27222
24 นางสาวรตชดาพร  คจาสามปอน27223
25 นางสาวจตราพร  บตวสตม27250
26 นางสาวปภาวรตนทย  ศตกดตธนาราโรจนย27259
27 นางสาวศตรตประภา  เทพาขตนธย27265
28 นางสาวจารสณท  ถนอมจตตร27726
29 นางสาวดสสตตรา  ไหมนนจาคจา28578

หหองทรช  4  รวม  29  คน ( ช. 9, ญ. 20)

หนกาททซ 1 จาก 1 หนกา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนตภา  ถาเขทยว, 2.นางสาวนตศาชล  จตนทรยดาเสซอ
ววชา ......................................................................................

เลขททซ ชซซอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 นายภภรตภตทรย  ลาภกระโทก27001
2 นายสสรเกทยรตต  คจานนทย27040
3 นายชตนวตตร  แหลมคม27061
4 นายบตณฑตต  คจาพตทภล27065
5 นายธนภตทร  จตนทนนทย27098
6 นายชนสตษฎย  บสษทตพยย28571
7 นายธนดล  ทองนกอย28572
8 นายเขมทตต  คนจาชภ28581
9 นางสาวจตราพร  วงสาลท27009

10 นางสาวชนาภา  วงศยจจาปา27010
11 นางสาวชโรธร  ปะระวงษย27045
12 นางสาวชลธตชา  สมภาร27046
13 นางสาวณตฐมน  สมมะวตง27048
14 นางสาวปรทยานสช  เถซซอนเบกา27050
15 นางสาวสสชาดา  ศตรตอสเทน27055
16 นางสาวอจาพร  ปานเนาวย27057
17 นางสาวกตญญาณตฐ  ชาลทวรรณ27079
18 นางสาวกตตตตมา  จตนสามารถ27081
19 นางสาวพรนภา  ผาจตนทรย27120
20 นางสาววรรณศตการ  นามรสกง27123
21 นางสาวจตรนตนทย  ผายพรมพรรก27148
22 นางสาวอรพตมพย  อกงมา27160
23 นางสาวพตชชาพร  พรเฉลตมเกทยรตต27191
24 นางสาววตลยยวดท  พตลาบสตร27227
25 นางสาวศตรตรตตนย  หมวกไธสงคย27230
26 นางสาวแกกวกตลยา  พตพตฒนยบรตภตณฑย27248
27 นางสาวรตชดาภรณย  ปฟองขวาพล27263
28 นางสาวนรตศรา  สาระนตนทย28584
29 นางสาวชลระนา  ชซซนใจ28651

หหองทรช  5  รวม  29  คน ( ช. 8, ญ. 21)

หนกาททซ 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวณพตสสอร  ชซซนชม, 2.นางนตรตชรา  เขทยวทอง
ววชา ......................................................................................

เลขททซ ชซซอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 นายนพรตตนย  แกกวสทหาบสตร26998
2 นายยสทธนา  สทชาลท27038
3 นายอภตรตกษย  ชซซอตรง27109
4 นายณตฐภตทร  ผาจตนทรย27236
5 นายณตฐวสฒต  ลซอศรทชา27237
6 นายฉตตราวสธ  ทองพตมพย27270
7 นายธทรนตนทย  ขสลท27274
8 นายภภรตภตทรย  สถาพรธนวตฒนย27279
9 นายพสฒตเทพ  อตนทศร28573

10 นายราเมศวรย  สมจตตตย28583
11 นางสาววาสตฏฐท  ปานเนาวย27020
12 นางสาวนฤลดา  ศรทบสญเรซอง27117
13 นางสาวสสทธตดา  ผางจตนดา27158
14 นางสาวกสลยา  นรมาตยย27183
15 นางสาวปปยะธตดา  จตนสภนยย27189
16 นางสาวปปยรตตนย  ดตษเจรตญ27221
17 นางสาวกรรณตการย  ขามพตทตกษย27246
18 นางสาวจตรตญญา  เหลตาโนนเขวา27249
19 นางสาวชนตสรา  แผลงมา27253
20 นางสาวทวทพร  ไชยเสนา27256
21 นางสาวนตนธตวา  เหลตาพรม27257
22 นางสาวยลดา  เสรลจสตนน27261
23 นางสาวกสลสตรท  นนทะปะ27283
24 นางสาวจตราพร  โกบแกกว27285
25 นางสาวณตฏฐธตดา  จตนทะเกษ27288
26 นางสาวณตฐณตชา  จตนตะวงศย27289
27 นางสาวณตชกานตย  สทนส27290
28 นางสาวนพรตตนย  จตตรสสข27291
29 นางสาวนตทตตญาภรณย  ยตนตะพตนธย27292
30 นางสาวพรชนก  รตตนะ27296
31 นางสาวพตมผกา  ผาจตนทรย27297
32 นางสาวมนตสชนก  สทโพนเพลก27298
33 นางสาวสสดารตตนย  จตนทะบตณฑตต27303
34 นางสาวอรอสมา  กางตตน27304
35 นางสาววรตศรา  มณฑล28579

หหองทรช  6  รวม  35  คน ( ช. 10, ญ. 25)

หนกาททซ 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นายทวท  พาเมซองพล, 2.นางสาวรสกมลรตตนย  ศรทภตรมยย
ววชา ......................................................................................

เลขททซ ชซซอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 นายนตครตนทรย  เนซซองขตนตท26959
2 นายดตศานสวตฒนย  อกวยโฮม26994
3 นายฐตตตกร  สทพตนดอน27024
4 นายพทรภตทร  คมคาย27035
5 นายอตงคาร  แสงสวตาง27041
6 นายภานสพงษย  สสจตนทรย27068
7 นายศสภฤกษย  ปราณทกตจ27072
8 นายอดตเทพ  เคนานตนทย27073
9 นายรตชพล  คจาศตกดตธดา27103

10 นายอภตสตทธตธ  รภกปปญญา27110
11 นายโชคทวท  ศรทชาตต27129
12 นายณตฐพล  ลตกษณะ27131
13 นายเทวาฤทธตธ  ทสงฤทธตธ27132
14 นายนพชตย  มานะกสล27135
15 นายภควตนตย  แสนเสรตม27140
16 นายศาตรายส  ดทเลตศ27145
17 นายปวเรศ  เหมะเทวตน27170
18 นายพงศกร  โกฎตศรท27171
19 นายวตรตตนย  พตณพงษย27177
20 นายอภตสตทธตธ  ไตรพรม27180
21 นายอภตชตย  ปปญญา27215
22 นายชตยชนะ  พตมพยบภลยย27271
23 นายพตชญากรณย  สทสวตสดตธ28586
24 นางสาวโยษตตา  โคโตศรท27121
25 นางสาวพตชราภรณย  คจาหวตาน27151
26 นางสาวจสฑามาศ  ดทเลตศ27184
27 นางสาววราพร  หามะฤทธตธ27193
28 นางสาวเกวลตน  เหลตาอสด27247
29 นางสาวชนตตา  แสนโคตร27251
30 นางสาวอสทตยวรรณ  เคทซยมคม28588
31 นางสาวอาทตตยยจวรรณ  เคทซยมคม28589
32 นางสาวเซลทนตา  ซภอาเรสเมเนนเดส28590
33 นางสาวหทตยทตพยย  งามโนนทอง28649

หหองทรช  7  รวม  33  คน ( ช. 23, ญ. 10)

หนกาททซ 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
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ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวนตภาพร  ใจบสญ, 2.นายณตฐกานตย  สารสสข
ววชา ......................................................................................

เลขททซ ชซซอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 นายพตฒนพงศย  แสนบสญศตรต26960
2 นายอารอน  ปปสโตเลสต27005
3 นายอตทธตฤทธตธ  แรมลท27006
4 นายพลกฤษณย  ดกวยชตยภภมต27138
5 นายทศพล  ยอดหานาม27167
6 นายบดตนทรยชตย  สมภตกดท27169
7 นายพงศยศตรต  จตนทรยนสตม27173
8 นายพตสตษฐย  สสขสวตาง27206
9 นายฆนาคม  ดทไทย28600

10 นางสาวกนกวรรณ  สตงภา27007
11 นางสาวณตฐชญา  ศรทสตงขย27011
12 นางสาวนฤดท  ชลไพร27014
13 นางสาวอธตชา  ใบพตนว27022
14 นางสาวณตฐฏศตกานตย  กองคกา27047
15 นางสาวกทรตตกา  สตทธตศตกดตธ27082
16 นางสาวชลธตดา  สมภาร27084
17 นางสาวพตชรตดา  สมบตตตมล27090
18 นางสาวเรตงอตกษร  กองกภล27122
19 นางสาวพรรณธตรา  สวตสประภา27190
20 นางสาววนตดา  วตงหอม27192
21 นางสาวยสรตญา  ชตยชนะ27262
22 นางสาวดารณท  ปานเนาวย27724
23 นางสาวพตชราภรณย  สทลาสม28591
24 นางสาวชนมยชนก  ชตางปรสง28645

หหองทรช  8  รวม  24  คน ( ช. 9, ญ. 15)

หนกาททซ 1 จาก 1 หนกา


