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

ครรทรชปรศกษา : 1.นายววนนย  ปานเนาวว, 2.นางสสกนญญา  มมลวารร
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายจตสพล  ชาลรชนย28608
2 เดดกชายจสฬารวววทยว  ผาจนนทรว28609
3 เดดกชายตตอโชค  คจามสงคสณ28610
4 เดดกชายทววนตถว  ทรงวนฒนวชนยกวจ28611
5 เดดกชายแทนคสณ  นามบบานครบอ28612
6 เดดกชายปกปปอง  นรมาตยว28613
7 เดดกชายปปตวชนย  คงพา28614
8 เดดกชายปปยวนฒนว  วนนนาพตอ28615
9 เดดกชายปสณยศนกดวด  กสศล28616

10 เดดกชายพงศพนศ  เสรวฐศรร28617
11 เดดกชายพนชรพล  บสตรวนทรว28618
12 เดดกชายรนชชานนทว  เขรยนคจาสร28619
13 เดดกชายรนฐศาสตรว  เทรยมหอม28620
14 เดดกชายรนตนากร  ลาปราบ28621
15 เดดกชายวงศกร  จนนโท28622
16 เดดกชายวชวราวสธ  เยรทยมลจา28623
17 เดดกชายสสทธวภนทร  ปลนดพรม28624
18 เดดกหญวงขวนญฤทนย  เสาวรส28625
19 เดดกหญวงจรวญญา  ชมชชทน28626
20 เดดกหญวงจนนทวมา  เหงตาพรหมมวนทรว28627
21 เดดกหญวงจวดาภา  มะหวพนนธสว28628
22 เดดกหญวงจวตตราพร  กองสร28629
23 เดดกหญวงณนฐณวชา  ศรรธร28631
24 เดดกหญวงธนญชนก  บานชล28632
25 เดดกหญวงธนญลนกษณว  บานชล28633
26 เดดกหญวงธรรดา  มาศรร28634
27 เดดกหญวงนภาภรณว  ขวาวงษว28635
28 เดดกหญวงพรลภนส  หาญบจาราช28636
29 เดดกหญวงพนชญวทวตา  ผววแดง28637
30 เดดกหญวงสสนนนทา  ศวรวมา28638
31 เดดกหญวงสสพวชชา  โพธวดจนนทรว28639
32 เดดกหญวงสสพวชญา  ชรวนทรว28640
33 เดดกหญวงอรวศรา  อนกโข28641
34 เดดกหญวงอารรยา  เหลาหลตม28642

หหองทรช  1  รวม  34  คน ( ช. 17, ญ. 17)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางอรอนงคว  สสทธวบสตร, 2.นายสสนนนทว  พนนธสวรนตนว
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกนณตพนฒนว  มบาเมชอง28652
2 เดดกชายกวตตวคสณ  ภนกดรลสน28653
3 เดดกชายกวตวกร  แกบวโรจนว28654
4 เดดกชายจนกรวสฒว  สมพร28655
5 เดดกชายชนาธวป  โคตรแสง28656
6 เดดกชายฐวตวฉนตร  แจบงเจน28657
7 เดดกชายณฐกรณว  อบวยโฮม28658
8 เดดกชายณนฐพล  จอมพสก28659
9 เดดกชายตฤษนนนทว  โคววนทะสสด28660

10 เดดกชายธนกร  อตอนอวนทรว28661
11 เดดกชายปสณยวนจนว  อสทนยกนน28662
12 เดดกชายพรรพนฒ  แสนหลบา28663
13 เดดกชายวรรยสทธ  หลตมเหลา28664
14 เดดกชายวสฒวพงษว  เพชรภมเขรยว28665
15 เดดกชายสรววศวษฏว  กบานอวนทรว28666
16 เดดกชายอดวศร  กองกะมสด28667
17 เดดกหญวงกชกร  รอบคอบ28668
18 เดดกหญวงกมลรนตนว  ถามาโยด28669
19 เดดกหญวงกนลยาณร  กาเตชทอย28670
20 เดดกหญวงกาญนาภา  รสปพรม28671
21 เดดกหญวงเกตนวนวภา  พรรคพวง28672
22 เดดกหญวงจสฬาสวนร  เกชกอกมล28673
23 เดดกหญวงชลลดา  สสขทวร28674
24 เดดกหญวงเชษฐสสดา  นมมหนนตว28675
25 เดดกหญวงญาณวศา  ภมจจานง28676
26 เดดกหญวงญาดารวนทรว  หาญชนยภมมว28677
27 เดดกหญวงณนฏฐณวชา  ศนกดวดนาราโรจนว28678
28 เดดกหญวงณวชากร  ไชยนอก28679
29 เดดกหญวงธนนญชนก  ซชทอตรง28680
30 เดดกหญวงธารววมล  อตอนมร28681
31 เดดกหญวงบสญญากานตว  ทะวะระ28682
32 เดดกหญวงปพวชญา  ปอมนทน28683
33 เดดกหญวงปปยธวดา  พวลาแดง28684
34 เดดกหญวงพนชรวนทรว  นวลกรม28685
35 เดดกหญวงมนญฑวตา  วงศวชา28686
36 เดดกหญวงรวนวรรณา  คณะวาปป28687
37 เดดกหญวงสวรวนธวบดวดชญา  สรดาโคตร28688
38 เดดกหญวงอนนญญา  บสญชนย28689
39 เดดกหญวงอรวรรณ  นรมาตร28690
40 เดดกหญวงอะรวญชวยภพ  ปปญญาทวพยว28691

หหองทรช  2  รวม  40  คน ( ช. 16, ญ. 24)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นายอภวสวทธวด  มะโนดร
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกรกต  ชจานาญพล28692
2 เดดกชายเกรรยงศนกดวด  ศศววรวนทรวกสล28693
3 เดดกชายจวราณสวนฒนว  เขตตรรจนกร28694
4 เดดกชายชยานนทว  คชทอง28695
5 เดดกชายณนฐนนนทว  โพชะกะ28696
6 เดดกชายณนฒพงษว  บสตรพรม28697
7 เดดกชายธนชาต  พหลทนพ28698
8 เดดกชายธนภนทร  จมตฮตวน28699
9 เดดกชายธรรชนย  จจาเรวญ28700

10 เดดกชายนรากมล  พรหมบสตร28701
11 เดดกชายพงศกร  คจาพวบมลยว28702
12 เดดกชายพวพนฒพงษว  ไพศาลทรนพยวสกสล28703
13 เดดกชายภนคพล  เชชกอนาขตา28704
14 เดดกชายยศววชญว  ตนกงใจดร28705
15 เดดกชายวรววทยว  คจามมล28706
16 เดดกชายศราวสฒว  วรยศ28707
17 เดดกชายศสภชนย  มมลมานนส28708
18 เดดกชายสวทธวโชค  บนวเยดน28709
19 เดดกชายอดวรสจ  ผตานบสตร28710
20 เดดกหญวงกนกกร  จจาเรวญจวตร28711
21 เดดกหญวงกนณฑวกา  โคตรทวพยว28712
22 เดดกหญวงจวรนชญา  คจาชา28713
23 เดดกหญวงฉนตรฑรวกา  จนนทรวววเศษ28714
24 เดดกหญวงฐวตวพร  เหลตาดร28715
25 เดดกหญวงณวชาภนทร  บสญทนน28716
26 เดดกหญวงบสษบา  เหลตาพรม28717
27 เดดกหญวงปรวฉนตร  นาเหลดก28718
28 เดดกหญวงเปรมวกา  นบอยหา28719
29 เดดกหญวงพวชชานนนทว  อสดหนสน28720
30 เดดกหญวงรนชนรกร  ปานศรร28721
31 เดดกหญวงวนฒนวฉราภา  แสนไชย28722
32 เดดกหญวงศวรวรนตนา  เจรยดนอก28723
33 เดดกหญวงสสนนนทา  คทจาชม28724
34 เดดกหญวงหทนยพร  แสนกมล28725
35 เดดกหญวงอลวศรา  หรนทงโนนโพธวด28726
36 เดดกหญวงอวศราภรณว  บสญมารอง28727

หหองทรช  3  รวม  36  คน ( ช. 19, ญ. 17)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนวรนตวศนย  สสดเพาะ, 2.นางสาวอสษณรยว  พานเงวน
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤษณะพนธว  ศรรอตอน28728
2 เดดกชายเกรยรตวกสล  เหลชองอตอน28729
3 เดดกชายเจรวญรนตนว  สอนทอง28730
4 เดดกชายชยสตมว  บสญมะนร28731
5 เดดกชายตะวนน  บสษราคนม28732
6 เดดกชายธนโชตว  ภวรมยวไกรภนกดวด28733
7 เดดกชายธนวนฒนว  ประโยตนง28734
8 เดดกชายธรรภนทร  ดบวงครรเเกบว28735
9 เดดกชายนฤเบศรว  ศรรบสญเรชอง28736

10 เดดกชายพงศกร  หมชทนสทบาน28737
11 เดดกชายพวรวยะ  คสบมทนทว28738
12 เดดกชายภนทรพล  นวลกรม28739
13 เดดกชายรชต  สรโชตว28740
14 เดดกชายวราวสฒว  เอดนดม28741
15 เดดกชายศสภววชญว  เหลตาคม28742
16 เดดกชายสวทธวนนทว  ทองจรน28743
17 เดดกชายอธวชาตว  แกบวมมลมสก28744
18 เดดกชายทววากร  สอนพนนธว28988
19 เดดกหญวงกนกกร  สสขสบาย28745
20 เดดกหญวงกววนทรา  อมระพลนง28746
21 เดดกหญวงกานตวธวดา  บนวยศ28747
22 เดดกหญวงจวรนชญา  สวนเพดง28748
23 เดดกหญวงชญานนนทว  แสงจนนทรว28749
24 เดดกหญวงฐวตวรนตนว  แสนวนนดร28750
25 เดดกหญวงนวดาพร  ชสมหวน28751
26 เดดกหญวงบสษบามวนตรา  บนวสสข28752
27 เดดกหญวงปรวญญา  ชาตวพสดชา28753
28 เดดกหญวงผกามาศ  เกษมสสข28754
29 เดดกหญวงพวชญธวดา  สสทมา28755
30 เดดกหญวงภนสชรา  พาเยดน28756
31 เดดกหญวงรวนรดา  หลตมเหลา28757
32 เดดกหญวงศสภวสรา  โมวงษว28758
33 เดดกหญวงหนนทงฤทนย  รวกจาแง28759
34 เดดกหญวงอลวสา  กะวน28760
35 เดดกหญวงอวศรวยาภรณว  โพชะกะ28761
36 เดดกหญวงอนญชวสา  เมชองพา28762

หหองทรช  4  รวม  36  คน ( ช. 18, ญ. 18)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนวฤมล  จนนทรวดาเสชอ, 2.นายเกรรยงไกร  มสลทากสล
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤษดา  แกบวสสพรรณ28763
2 เดดกชายเกรยรตวคสณ  แกบวนวล28764
3 เดดกชายเจษฎาภรณว  แกบวทอง28765
4 เดดกชายชนยกมล  โพธวดถวน28766
5 เดดกชายณนฐภมมว  สมมสตง28767
6 เดดกชายทรงสวน  แซตลมต28768
7 เดดกชายธนดล  เหลตาคม28769
8 เดดกชายธนะพล  จนนทรวหนม28770
9 เดดกชายธรรศนกดวด  อวนทรกจาแหง28771

10 เดดกชายพงษวพวพนฒนว  ฝฝายศมนยว28772
11 เดดกชายพรรดล  หลาวเหลดก28773
12 เดดกชายภานสวนฒนว  ถนอมสนตยว28774
13 เดดกชายภนทรพล  บนวเยดน28775
14 เดดกชายรพรภนทร  สาวาโย28776
15 เดดกชายวนชรากร  โชคบนณฑวต28777
16 เดดกชายศนกรวนทรว  ปากเมย28778
17 เดดกชายศสภากร  บนวสร28779
18 เดดกชายสสธรรณนฐ  สรทองนาค28780
19 เดดกชายอนสพร  พสลทา28781
20 เดดกหญวงกมลพร  หมอกชนย28782
21 เดดกหญวงกานตวธวดา  แสงกระจาย28783
22 เดดกหญวงจวราพร  เคนานนนทว28784
23 เดดกหญวงชณนญธวดา  มาลร28785
24 เดดกหญวงณนฎฐณวชา  พวลาบสตร28786
25 เดดกหญวงตสลา  ไชยศรร28787
26 เดดกหญวงนวภาดา  ดวงจนนทรวหอม28788
27 เดดกหญวงปณวดา  ชมประเสรวฐ28789
28 เดดกหญวงปวรณวนสช  ทนบแถม28790
29 เดดกหญวงพรชวตา  คจามะณร28791
30 เดดกหญวงพวชญาภา  โพชะกะ28792
31 เดดกหญวงมธสรวน  สารไชย28793
32 เดดกหญวงวรรณภา  เฮบาประมงคว28794
33 เดดกหญวงศกาวรนตนว  บจารสงเชชกอ28795
34 เดดกหญวงสนวสา  สอนงตาย28796
35 เดดกหญวงสสภนตรา  เสรวมศรร28797
36 เดดกหญวงอดวศา  ใจทอง28798

หหองทรช  5  รวม  36  คน ( ช. 19, ญ. 17)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางละมนย  วงศวลาศ, 2.นายอสกฤษณว  พลไธสงคว
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายเกรยรตวภนทร  จนนทรวหลบา28799
2 เดดกชายชนะชนย  จนนทะแพน28800
3 เดดกชายชนยวนฒนว  ดจาดง28801
4 เดดกชายณนฐวนตร  เอดนมรเชชกอ28802
5 เดดกชายทฤษฎร  สรนกจาคจา28803
6 เดดกชายธนดล  อนนภนกดร28804
7 เดดกชายธนนชชา  ชตางเหลดก28805
8 เดดกชายธรระนวตว  โชตวนวมวตธารา28806
9 เดดกชายปฐมพงศว  งอกงาม28807

10 เดดกชายพชรพล  ปปดตนงถานนง28808
11 เดดกชายพรรพล  คจาศนกดวดดา28809
12 เดดกชายภาณสวนฒนว  กบานเหลชอง28810
13 เดดกชายรนงสวมนนตสว  อนนภนกดร28811
14 เดดกชายววชชากร  สกสลอวนทรว28812
15 เดดกชายศวรวพงศว  ทองแสง28813
16 เดดกชายสถาพร  ภมชาดา28814
17 เดดกชายสสพลธวนฒนว  แดงมรสร28815
18 เดดกชายอรรณพ  เบดญจศรล28816
19 เดดกหญวงกมลลนกษณว  นสตมสสข28817
20 เดดกหญวงกานตวพวชชา  ปลนดพรหม28818
21 เดดกหญวงกนญญาภนค  เครชอบสญ28819
22 เดดกหญวงจสฑามณร  พนทงพสทธ28820
23 เดดกหญวงชนาภนทร  การไรต28821
24 เดดกหญวงณนฐนนนทว  ซชทอตรง28822
25 เดดกหญวงธนนญชนก  พลหาญ28823
26 เดดกหญวงนวรชา  จจานงศรร28824
27 เดดกหญวงปนนดดา  อนคลา28825
28 เดดกหญวงปวรณา  วะหาโล28826
29 เดดกหญวงพรพวกา  ชาวโคกขร28827
30 เดดกหญวงพวชาภา  พนนธวเรวทมสกสล28828
31 เดดกหญวงมานวดา  มมลศรร28829
32 เดดกหญวงวรรนวสา  นายาว28830
33 เดดกหญวงศศวธร  สอนสจาโรง28831
34 เดดกหญวงสสกนญญา  สรแกบว28832
35 เดดกหญวงสสภาวดร  ขวาวงษว28833
36 เดดกหญวงอธวชา  สวยผนกแวตน28834

หหองทรช  6  รวม  36  คน ( ช. 18, ญ. 18)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางววภาพร  พาเมชองพล, 2.นางสาวหนถยา  เคราะหวดร
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกวตตวนนนทว  ทนดทาน28835
2 เดดกชายชนะพงษว  ฝฝายอสปละ28836
3 เดดกชายชาญววทยว  บมโฮม28837
4 เดดกชายณนฐวสฒว  เขรทยงสถสตง28838
5 เดดกชายธนพล  ทนบซบาย28839
6 เดดกชายธนนฐเทพ  ธาตสดร28840
7 เดดกชายธรระวนฒนว  สมศรร28841
8 เดดกชายปนนญชนย  ทนบพนนธว28842
9 เดดกชายพรชนย  พสทธบสรร28843

10 เดดกชายพรรภนทร  พวมพวภมธร28844
11 เดดกชายภมธเนศ  เอดนดม28845
12 เดดกชายรนตนชววล  สายนะลา28846
13 เดดกชายววทวนส  ชนชร28847
14 เดดกชายศววนฒนว  สวมสระ28848
15 เดดกชายสมศนกดวด  ปานเนาวว28849
16 เดดกชายสสภาววตตว  ไชยตะมาตยว28850
17 เดดกชายอวทธวพล  พรมมาลร28851
18 เดดกชายณนฐพล  วงศวเตชะวววนฒนว29018
19 เดดกหญวงกรกมล  กะตะสรลา28852
20 เดดกหญวงจสฑามาศ  แบบบาง28853
21 เดดกหญวงชลธวชา  พนทงพสทธ28854
22 เดดกหญวงณนฐพร  สรขสลร28855
23 เดดกหญวงณนฐพร  หงษวเหวน28856
24 เดดกหญวงธนญลนกษว  แกบวสมจนนทรว28857
25 เดดกหญวงนวรมล  หานามไชย28858
26 เดดกหญวงปพวชญา  ศรรดร28859
27 เดดกหญวงปปณฑวตา  บสบผา28860
28 เดดกหญวงพรพวมล  เกตสมาลา28861
29 เดดกหญวงพวณทวพยว  ทวมา28862
30 เดดกหญวงมวทงกมล  แกบวสรดา28863
31 เดดกหญวงวรรววษา  พนนสรลา28864
32 เดดกหญวงสสจวตรา  มวลจสมพล28865
33 เดดกหญวงสสภาวดร  ชสมหวน28866
34 เดดกหญวงอนนญญา  ปานกลาง28867
35 เดดกหญวงอารยา  หงสาพนนธว28868
36 เดดกหญวงอนญมณร  กบอนคจา28869

หหองทรช  7  รวม  36  คน ( ช. 18, ญ. 18)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางววลาวนลยว  รนชโพธวด, 2.นางสาวพวชญานนนทว  กสลากสล
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกวตตวพงศว  ประเสรวฐศนกดวด28870
2 เดดกชายไกรววชญว  ประพนนธวศรร28871
3 เดดกชายชนาธวป  แดนดงยวทง28872
4 เดดกชายณรงควฤทธวด  เทพาขนนธว28873
5 เดดกชายณนฐวสฒว  เตรยนขสนทด28874
6 เดดกชายทวนกร  สรไว28875
7 เดดกชายธนพล  นนทะปะ28876
8 เดดกชายธรานนทว  ปปปนงาม28877
9 เดดกชายธรรศนกดวด  ศรรโสภณ28878

10 เดดกชายปพลสนนตว  สสขมนทน28879
11 เดดกชายพรเทพ  ทองรนกษว28880
12 เดดกชายพรรยากร  แหลมคม28881
13 เดดกชายมาฆะ  นรมาตร28882
14 เดดกชายเลอสนนตว  อสปนนนทว28883
15 เดดกชายววศนสพงษว  แสนมรมา28884
16 เดดกชายศสภกร  มสพวลา28885
17 เดดกชายสรรเสรวญ  แตบมสร28886
18 เดดกชายสสเมธ  บสญรอด28887
19 เดดกชายเอกนรวนทรว  วงษวบสตร28888
20 เดดกหญวงกรรวร  ปสยปปญจะ28889
21 เดดกหญวงเกศวนร  พระเอก28890
22 เดดกหญวงจสลรพร  กลนบรวนทรว28891
23 เดดกหญวงชลนภา  จนนโทสร28892
24 เดดกหญวงธวดารนกษว  ปปตานสวนฒนว28893
25 เดดกหญวงนวลมณร  อสทปา28894
26 เดดกหญวงประพนดศร  เมาะคา28895
27 เดดกหญวงปานชรวา  โตดตามร28896
28 เดดกหญวงพรพวมล  สมนครสมาน28897
29 เดดกหญวงพวทยารนตนว  กองกะมสด28898
30 เดดกหญวงเมศวนร  แสนหลบา28899
31 เดดกหญวงวรนญญา  สมรนก28900
32 เดดกหญวงศศวประภา  บสตดา28901
33 เดดกหญวงสสชาดา  ปานเนาวว28902
34 เดดกหญวงสสมาทตา  จนนทรววเศษ28903
35 เดดกหญวงอนสธวดา  หมชทนหนบา28904
36 เดดกหญวงอารรรนตนว  สนงสาทร28905

หหองทรช  8  รวม  36  คน ( ช. 19, ญ. 17)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสสมาลา  ดจาเนตร
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกสลภนทร  โพธวดกระจตาง28906
2 เดดกชายจนกรวน  ภมหนองโอง28907
3 เดดกชายชนาธวป  จนนทรวขาว28908
4 เดดกชายณนชพล  วรรธนะประทรป28909
5 เดดกชายณนฐวสฒว  ปปญญาธนาธวป28910
6 เดดกชายธนพล  อนปกาญจนว28911
7 เดดกชายธนนวา  เคนานนนทว28912
8 เดดกชายนพกร  ยศธสาร28913
9 เดดกชายปภาววชญว  นามมา28914

10 เดดกชายพนทรดนยว  โพธวดวงคว28915
11 เดดกชายพรระวนฒนว  ปปญญา28916
12 เดดกชายมาณพ  นรมาตร28917
13 เดดกชายวงศกร  ทวรแสง28918
14 เดดกชายวรรพล  นาคจา28919
15 เดดกชายศสภกานตว  จนนทนาม28920
16 เดดกชายสรววศ  มหานาม28921
17 เดดกชายเสฎฐวสฒว  เปทา28922
18 เดดกชายเอกราช  ปลนดโส28923
19 เดดกหญวงกนญญานนฐ  บสตรพรม28924
20 เดดกหญวงขวนญชรวรรณ  ธงภมเขรยว28925
21 เดดกหญวงจสฬาลนกษณว  บางสจารวจ28926
22 เดดกหญวงชาลวตา  จาตสม28927
23 เดดกหญวงณนฐวดร  วระวงคว28928
24 เดดกหญวงธวดารนตนว  อสตนเรชอน28929
25 เดดกหญวงปราณปรรยา  โพธวดศรร28930
26 เดดกหญวงปปปนธวดา  คจาเอก28931
27 เดดกหญวงพนดชรร  เจรวญศรร28932
28 เดดกหญวงพวมนพนฒ  คจาพวทมล28933
29 เดดกหญวงรมวดา  ภวญโญภาพ28934
30 เดดกหญวงวรนทยา  เคนานนนทว28935
31 เดดกหญวงศวรวขวนญ  หงษา28936
32 เดดกหญวงสสธวมา  เมชองซอง28937
33 เดดกหญวงเสาวณรยว  ธาดา28938
34 เดดกหญวงอรนญญา  เสาหลตอน28939
35 เดดกหญวงอารรรนตนว  จนนทรวเรชองศรร28940

หหองทรช  9  รวม  35  คน ( ช. 18, ญ. 17)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นายอภวชาตว  จนนทรวชมเพชร
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกสลวนทร  สรขสลร28941
2 เดดกชายจวระเมธ  จจาปาวงษว28942
3 เดดกชายชยนนตว  กวานดา28943
4 เดดกชายณนฐดนนย  เชชกอนาขตา28944
5 เดดกชายณนฐวสฒว  มนทงฆนทง28945
6 เดดกชายเทวฤทธวด  แกบวโท28946
7 เดดกชายธนพนฒนว  พรมแปปนดร28947
8 เดดกชายธนนวา  ดรพรบอม28948
9 เดดกชายนพเดช  อนตถาชน28949

10 เดดกชายเปรมฤดร  สมพวมพว28950
11 เดดกชายพวชวตชนย  นามแกบว28951
12 เดดกชายภคภนทร  หงษวสวนร28952
13 เดดกชายเมธาสวทธวด  กลบาแขดง28953
14 เดดกชายวชวรววทยว  อาษาราช28954
15 เดดกชายวสฒวชนย  มาสา28955
16 เดดกชายศสภชนย  ดรมวตร28956
17 เดดกชายสวทธวชนย  พลเสนา28957
18 เดดกชายหาญชนย  ใจเมชอง28958
19 เดดกหญวงกสลจวรา  มมลมา28959
20 เดดกหญวงกนญญาภนทร  เจรวญใจ28960
21 เดดกหญวงจารสวรรณ  สรกา28961
22 เดดกหญวงเจนนรท  แมดคเนดบ28962
23 เดดกหญวงญาณภา  บสญเทาวว28963
24 เดดกหญวงณวชกานตว  แกบวโคตร28964
25 เดดกหญวงนนฎฐชา  ศรรร28965
26 เดดกหญวงเนตรชนก  บสตตะราช28966
27 เดดกหญวงปปยพรรณ  มสมธสรร28967
28 เดดกหญวงพาขวนญ  โคววนทะสสด28968
29 เดดกหญวงพวมพา  เวรยงบตอแก28969
30 เดดกหญวงรนชนก  ขนนทะสวทธวด28970
31 เดดกหญวงวรวศรา  โกจารยวศรร28971
32 เดดกหญวงศวรวทรนพยว  ศรรสงคราม28972
33 เดดกหญวงสสธวมา  วงนาหลบา28973
34 เดดกหญวงเสาวลนกษณว  ลวงงาม28974
35 เดดกหญวงอรวศรา  กบอนเกตส28975
36 เดดกหญวงอวนธสภา  แหลมคม28976

หหองทรช  10  รวม  36  คน ( ช. 18, ญ. 18)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา


