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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางพรโสภภต  กองรรตนน, 2.นายอภภลรกษน  ทวววรฒนน
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายเฉลภมประเทศ  พภมาลรย28160
2 เดดกชายชนภรทรน  วรรณชรย28161
3 เดดกชายธนรทเทพ  ยกทธชรย28162
4 เดดกชายธรณภนทรน  สกนาโท28163
5 เดดกชายนภดล  เนาวนวงษน28164
6 เดดกชายนภรสกร  สวะรรมยน28165
7 เดดกชายปลายสภงหา  อออนมว28166
8 เดดกชายรพวภรทร  บรวพาภภเขวยว28167
9 เดดกชายรรฐศาสตรน  แสนศภลา28168

10 เดดกชายศรรณยพงศน  ศรวเชวยงขวาง28169
11 เดดกชายศภลปกร  คภดการ28170
12 เดดกชายสหรรฐ  ชอบภภเขวยว28171
13 เดดกชายสกพรฒนานนทน  ปกยปปญจะ28172
14 เดดกชายอานรฐ  นกยรน28173
15 เดดกหญภงจภรรชฌญา  สรรอยพาน28174
16 เดดกหญภงญาณภศา  จจาปาบกรว28175
17 เดดกหญภงณภรทร  เชชชอคจาเยวย28176
18 เดดกหญภงณรฏฐธภดา  บรวแดง28177
19 เดดกหญภงณรฐณภชา  แสนสกรภนทรน28178
20 เดดกหญภงธรญญลรกษณน  จจาปาทภ28179
21 เดดกหญภงบกณยาพร  นภดคจาหาร28181
22 เดดกหญภงปรวดวญาตภตพร  เพดญสกข28182
23 เดดกหญภงปปทมาภรณน  ไชยดจา28183
24 เดดกหญภงพรพรรษา  จกรรน28184
25 เดดกหญภงพภมพนพภกา  วภเศษสา28186
26 เดดกหญภงพภมลพรรณ  เฮราประมงคน28187
27 เดดกหญภงภรคจวรา  แสนเสรภม28188
28 เดดกหญภงภภษณภศา  ภภชมศรว28189
29 เดดกหญภงเมธาวดว  นภยมชาตภไทย28191
30 เดดกหญภงวสกนรนทน  สวมนตรว28192
31 เดดกหญภงศรกดา  เชชชอหนองไฮ28193
32 เดดกหญภงสกรภา  วงษนจรนลา28194
33 เดดกหญภงณรฐชยา  ปปดตรงถานรง28195
34 เดดกหญภงปปทมาวรรณ  พลศภรภ28269
35 เดดกหญภงศภรภรสสร  มวใจ28516

หหองทรช  1  รวม  35  คน ( ช. 14, ญ. 21)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวฐภตภมา  สกโพธภต, 2.นางปปยนรนทน  แกรวสกพรรณ
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายธนานพ  พกทธา28040
2 เดดกชายกรกต  เขชชอนาขอา28200
3 เดดกชายฉรตรกจาพล  ยอดศรว28203
4 เดดกชายณรฐพงษน  หงษาพรน28204
5 เดดกชายธวรภรทร  ชอบครา28207
6 เดดกชายปปยะวรฒนน  อนกกภล28209
7 เดดกชายภาณกภรทร  พลแสง28211
8 เดดกชายรรฐศาสตรน  กภจทน28212
9 เดดกชายวรฒนพงษน  ธวรสกวรรณกกล28213

10 เดดกชายศภวรช  ขจาจภตรน28214
11 เดดกชายสภทธภพร  บรวสกข28215
12 เดดกชายอภภชาตภ  คจาพภทภรยน28216
13 เดดกชายอรครชรย  มธกวร28217
14 เดดกชายเกองกาจ  มกมสจา28481
15 เดดกชายคทาวกฒภ  กองหาโคตร28482
16 เดดกชายชาญเดช  บกราณรรตนน28484
17 เดดกชายอภภสภทธภต  อออนสว28497
18 เดดกชายนวพรรษ  เยดนใจ28528
19 เดดกชายภาณกพงศน   โคตร ยอด28532
20 เดดกชายอนกวรฒนน  แหลมคม28538
21 เดดกชายปภรงกร  นาเหลดก28603
22 เดดกหญภงกรชนก  ทรพยนคงเจรภญ28218
23 เดดกหญภงเกตกนภา  จรนดว28219
24 เดดกหญภงจรนทกานตน  ศรวดารา28220
25 เดดกหญภงจกฑามาศ  จารรตนน28221
26 เดดกหญภงชลธภชา  จภนนารรกษน28222
27 เดดกหญภงณรฐธภดา  ไชยนา28223
28 เดดกหญภงธนพร  เพชรดจา28224
29 เดดกหญภงธภดารรตนน  พลขยรน28225
30 เดดกหญภงนาฏนภา  อกอนเอม28226
31 เดดกหญภงปณภตา  กอนทอง28227
32 เดดกหญภงปปทมา  เหลอาพรม28228
33 เดดกหญภงภวภตรา  จรนทะสวลา28231
34 เดดกหญภงวภราสภนว  หมชทนฤทธภต28235
35 เดดกหญภงศภรภณภา  คามะนา28236
36 เดดกหญภงธนพร  พรนธโคตร28545
37 เดดกหญภงศภรภญญา  วงษนทะนว28556
38 เดดกหญภงสภรภกรญญา  สมคภด28557
39 เดดกหญภงโชตภมณว  อานมณว29015

หหองทรช  2  รวม  39  คน ( ช. 21, ญ. 18)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวภรทรวดว  ศรวรกองเรชอง, 2.นายสกวรรณ  โภคเกาะ
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกรพภทรกษน  ทภสภไข28240
2 เดดกชายกฤตภาส  สารภมา28241
3 เดดกชายจรกรภน  ใจรรอน28242
4 เดดกชายชนะพล  ดวหลรา28243
5 เดดกชายณรฐพนธน  บรวเยดน28245
6 เดดกชายธนภรทร  โคตรรรกษา28246
7 เดดกชายธวรภรทร   แกรวกภทง28247
8 เดดกชายนรนทพงศน  ตรนพรนธน28248
9 เดดกชายปกญญพรฒนน  ศรกดภตนาราโรจนน28249

10 เดดกชายภานกพงษน  วงษาสม28251
11 เดดกชายราชภต  อนรคทรศนน28252
12 เดดกชายวภชญนพล  พรเฉลภมเกวยรตภ28253
13 เดดกชายศกกลวรฒนน  คงพา28254
14 เดดกชายสกภโชค  ชานนทน28255
15 เดดกชายอภภโชตภ  วภชาโคตร28256
16 เดดกชายอรครเดช  แดงมวสว28257
17 เดดกชายพรชรพล  แสนพงษน28531
18 เดดกชายรรฐภภมภ  สกโพธภต28533
19 เดดกชายสภทธภกร   สาระพล28537
20 เดดกชายววรภรทร  ปปองสกข28598
21 เดดกชายกนกพงศน  วภเศษนรนทน28604
22 เดดกหญภงจกฑามาศ  อออนเปรวชยว28261
23 เดดกหญภงชกตภกาญจนน  เชชชอในเววยง28262
24 เดดกหญภงณรฐธภดา  ปานเนาวน28263
25 เดดกหญภงธภดารรตนน  ศรวลาจรนทรน28265
26 เดดกหญภงนาตาลว  สารสว28266
27 เดดกหญภงปทภตตา  ศรวศรกดภต28267
28 เดดกหญภงประภาสภรภ  ฉรตรารววพรฒนน28268
29 เดดกหญภงพรชภตา  เหลาประเสรภฐ28270
30 เดดกหญภงภรทรธภดา  ลาโมร28272
31 เดดกหญภงวรรทยา  ประจภตร28275
32 เดดกหญภงเวยนนภกา  เชชชอผรกชว28276
33 เดดกหญภงศกภรตนนตรา  บรวเยดน28277
34 เดดกหญภงอรจฉราพร  แฝงฤทธภต28279
35 เดดกหญภงกภตภยาภรณน  โชคนาฮว28541
36 เดดกหญภงภรทรวดว  จจาปาวงษน28552
37 เดดกหญภงอธภตภยา  สารไชย28558

หหองทรช  3  รวม  37  คน ( ช. 21, ญ. 16)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นางจกฑามาส  เสารนแกรว, 2.นางสาวแพรวนภา  ชจานาญ
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกฤตเมธ  วอนอก28280
2 เดดกชายจรกรภน  เทวทยงธรรม28281
3 เดดกชายชนาธภป  วงศรว28282
4 เดดกชายชภนภรทร  แสงโคตร28283
5 เดดกชายณรฐพล  จรกไชย28284
6 เดดกชายทภนกร  นาสภงหน28285
7 เดดกชายธนภรทร  แสนสกด28286
8 เดดกชายธวรศรกดภต  แกรวไตรรรตนน28287
9 เดดกชายนภธภวรฒนน  คภดพภนภจ28288

10 เดดกชายประสบโชค  รรกประยภร28289
11 เดดกชายปกญญพรฒนน  คจามณวจรนทรน28290
12 เดดกชายพวรยกทธ  สกจรภต28291
13 เดดกชายภวรพรฒนน  ภาดว28292
14 เดดกชายวงศกร  คลรงจรนทรน28293
15 เดดกชายศกภชรย  ผาพภมพน28294
16 เดดกชายสกภรทร  กภจนอก28295
17 เดดกชายอภภธาน  มภลมว28296
18 เดดกชายอรครเดช  ผลาชภต28297
19 เดดกชายธนพล  อรนภรกดว28526
20 เดดกชายปฏภภาณ  แสงสกข28529
21 เดดกชายปปยะพงษน  อดทน28530
22 เดดกหญภงกฤตยา  ศภรภมงคล28298
23 เดดกหญภงเกษราพร  มรทงครทง28299
24 เดดกหญภงจารกวรรณ  หงษนมาลรย28300
25 เดดกหญภงณรฐรภยา  เววยงดภนดจา28303
26 เดดกหญภงธภตภมาวดว  นภระ28305
27 เดดกหญภงนภชานรญ  พภมพนศรว28306
28 เดดกหญภงปานชววา  สรงสมานรนทน28308
29 เดดกหญภงพภมพภศา  สนาม28310
30 เดดกหญภงศรรณยนพร  ยมศรว28315
31 เดดกหญภงศกภรทรภรณน  กองกะมกด28316
32 เดดกหญภงสกธาสภณว  สวสกพรฒนน28317
33 เดดกหญภงอรชราภรณน  หาญโคกกรวด28319
34 เดดกหญภงไพลภน  แสงจรนทรน28510
35 เดดกหญภงสายสวรรคน  สกวภชรย28517
36 เดดกหญภงจรนจภรา  หลอมเหลา28542
37 เดดกหญภงนรนทภชา  จรนโทศรว28547
38 เดดกหญภงยกภาดา  โพธภตศรว28553

หหองทรช  4  รวม  38  คน ( ช. 21, ญ. 17)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางแจอมจรนทรน  จรนทรนหลรา, 2.นายองอาจ  อภทมกลาง
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกฤษกร  สภทธภศรกดภต28320
2 เดดกชายจภรพรนธกน  สวโพนเพดก28321
3 เดดกชายชยพล  พรนอรน28322
4 เดดกชายณรงคนเดช  ชลไพร28323
5 เดดกชายธณาธภป  โสชารว28325
6 เดดกชายธวระพงษน  เพดงพาทยน28327
7 เดดกชายพวรวรฒนน  ภภคจา28330
8 เดดกชายภภตภ  คงประพรนธน28331
9 เดดกชายวรเดช  นาชจา28332

10 เดดกชายวกฒภพงษน  มภลสรน28333
11 เดดกชายศกภวภชญน  จรนโทศรว28334
12 เดดกชายหรสดภนทรน  นาเหลดก28335
13 เดดกชายอภภนรทธน  ถรงมาตยน28336
14 เดดกชายอรครวภทยน  นารมยน28337
15 เดดกชายณรฐพงษน  ไลอเสชอ28485
16 เดดกชายพชรพล  ทววคจา28492
17 เดดกชายทรงสภทธภต  พลมรทน28525
18 เดดกชายรรชตะ  อภนรวยน28534
19 เดดกชายอรภยะ  ยามว28539
20 เดดกชายณรฐภภมภ  หมรทนบออแก29017
21 เดดกหญภงกวภนธภดา  แสงจรนทรน28338
22 เดดกหญภงขวรญจภรา  สนธภสรมพรนธน28339
23 เดดกหญภงฉรตรกนก  ขาวสวรรคน28341
24 เดดกหญภงฐาปนวยน  ไทยมานวช28342
25 เดดกหญภงณรฐวลรญชน  บกตรพรนธน28343
26 เดดกหญภงธวมาพร  ทนรนหา28345
27 เดดกหญภงเนตรดาว  คจาพรมมา28346
28 เดดกหญภงปพภชญา  แสงกลรา28347
29 เดดกหญภงปานรวว  อรกษรณรงคน28348
30 เดดกหญภงพรพภมล  เขวทยงสถกอง28349
31 เดดกหญภงพภยดา  ชจานานพล28350
32 เดดกหญภงมณฑภตา  ดวเลภศ28351
33 เดดกหญภงวนรนญา  สกธรรมา28353
34 เดดกหญภงวราภรณน  สกวรรณยาน28354
35 เดดกหญภงศรรณรรชตน  โสภาแดง28355
36 เดดกหญภงศกภาพภชญน  เอกรรกษา28356
37 เดดกหญภงสกพภชฌายน  ไชยตะมาตยน 28357
38 เดดกหญภงอรฐภภญญา  อกอนนาวภน28359

หหองทรช  5  รวม  38  คน ( ช. 20, ญ. 18)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นางละเอวยด  สกรพล, 2.นายปปใหมอ  พภมพนทอง
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายฐปนวรฒนน  จรนทรนชมภภ28244
2 เดดกชายกฤษฎา  มวหาฤทธภต28360
3 เดดกชายกฤษฎา  เยดนใจ28361
4 เดดกชายจภรศรกดภต  สววงคน28362
5 เดดกชายชยานรนตน  หนรกแนอน 28363
6 เดดกชายฐปนวรฒนน  ศรวมานะศรกดภต28364
7 เดดกชายดรรณภพ  รภรสมกาย28365
8 เดดกชายธนวรฒนน  บรวนภทม28367
9 เดดกชายธวรพรฒนน  นามวภเศษ28368

10 เดดกชายนภรรนทรนดร  สกวอ28369
11 เดดกชายปรภพรฌ นน   สกวรรณน ทอง28370
12 เดดกชายพงษนพภพรฒนน  ปปองโลอหน28371
13 เดดกชายพวระพรฒนน  พาชาลว28372
14 เดดกชายรพวพรฒนน  นภลยาน28373
15 เดดกชายวรเวท  พละ28374
16 เดดกชายอนาคภม  นรนทะแพง28377
17 เดดกชายอภภนรนทน  พงษนกลาง28378
18 เดดกชายอรษฎาวกษ  ไพรวงษน28379
19 เดดกชายกรนตณรฐ  นภลชรย28480
20 เดดกชายเจษฎา  เกษมสกข28483
21 เดดกชายเดวภด  บรวเยดน28486
22 เดดกชายนพรรตนน  นรมาตยน28489
23 เดดกหญภงชญานว  บกสาทภพยน28383
24 เดดกหญภงณภชาภรทร  ศภลปพภลผล28385
25 เดดกหญภงนภรสรา  พรดพรม28387
26 เดดกหญภงปรารถนา  เเกรวยา28388
27 เดดกหญภงพรรณกาญจนน  เพวยวงษน28390
28 เดดกหญภงศรกตา  เชชชอในเขา28396
29 เดดกหญภงสกภรทร ตรา   พรมสา28397
30 เดดกหญภงกภตตภมา  แสนเสารน28499
31 เดดกหญภงจรนจภรา  ฤทธภตมนตรว28500
32 เดดกหญภงอรสา  แปยาว28519
33 เดดกหญภงกมลวรรณ  เจรภญธรญกรณน28540
34 เดดกหญภงชลธภชา  จรนพกฒ28544
35 เดดกหญภงธภดารรตนน  ประจรนศรว28546
36 เดดกหญภงวรรณภสา  สายญาตภ28555
37 เดดกหญภงอรภษา  ทองทออ28559
38 เดดกหญภงบรณฑภตา  หลราปกย28599
39 เดดกหญภงชลธภชา  หลอดบกตร28643

หหองทรช  6  รวม  39  คน ( ช. 22, ญ. 17)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวนภตยา  เทพาขรนธน, 2.นางสาวฐานภตา  บรวระบรดทอง
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกรญจนกวว  บกญทรน28400
2 เดดกชายเจนรภนทรน   โสพรฒนน 28401
3 เดดกชายชรชวาลยน  มะลภโค28402
4 เดดกชายณรฐกร  พลเดโช28403
5 เดดกชายดรษกร  จจาชาตภ28404
6 เดดกชายธนกร  สกระหภต28405
7 เดดกชายธนาธภป  รภดทภนา28406
8 เดดกชายธวรรช  คจางาม28407
9 เดดกชายบรญชา  วภชาโคตร28408

10 เดดกชายพงษนสวรสดภต  เเพงวงษน28410
11 เดดกชายภรทชรพงษน  ราลรงสภทธภต28411
12 เดดกชายรพวพรฒนน  วงษนชาลว28412
13 เดดกชายวศภน  คจางาม28413
14 เดดกชายสรญชรย  หลอมชอางคจา28414
15 เดดกชายอนกชภต  อออนสว28415
16 เดดกชายอภภสภทธภต  ผางจรนดา28416
17 เดดกชายธนดล  แกรวเกดบคจา28487
18 เดดกชายภาณกพงศน  เอดนดภ28493
19 เดดกชายวรชระพงษน  อกทรยเลวชยง28494
20 เดดกชายสรนตภภาพ  โพธภตพรฒนน28495
21 เดดกหญภงจภราภรณน  รภนทา28420
22 เดดกหญภงชนกนรนทน  บบงลอย28421
23 เดดกหญภงฐภตภวรดา  สวพาฮาด28422
24 เดดกหญภงณภชาววรน  บกตกภจ28423
25 เดดกหญภงธรญยพร  สมออออน28424
26 เดดกหญภงนภาพร  ประทกมเพดชร28425
27 เดดกหญภงบกณยานกช  สมานมภตร28426
28 เดดกหญภงปรวยาภรณน  พรนภรกดว28427
29 เดดกหญภงปปยนกช  พงษนชรย28428
30 เดดกหญภงพรรณรรตนน  รกองแสง28429
31 เดดกหญภงแพรวา  จภตแหลม28430
32 เดดกหญภงมนรสนรนทน  คจาเขวยว28431
33 เดดกหญภงวรชรธภดา  สภงหนนอก28434
34 เดดกหญภงศศภกานตน  สกนาโท28435
35 เดดกหญภงสกภรสสร พกอมศรว  พกอมศรว28437
36 เดดกหญภงอกลรยวรรณน  เขดมราช28439
37 เดดกหญภงจวรนรนทน  คนยง28501
38 เดดกหญภงรกองศภรภ  มรงคะรกดร28512

หหองทรช  7  รวม  38  คน ( ช. 20, ญ. 18)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางทองทภพยน  เนตรซภว, 2.นางสาวสภรภพร  บรวจรนทรน
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 นายคกณากร  อออนหลรา28003
2 เดดกชายกภตตภคกณ  กลราหาญ28440
3 เดดกชายกภตภพรฒณรฐฎน  ศรวบกญเรชอน28441
4 เดดกชายเจรภญโชค  คงแหลม28442
5 เดดกชายชรยมงคล  โพธภตถภน28443
6 เดดกชายดรสกร  จรนทรประทรกษน28445
7 เดดกชายธนกฤต  เหลาครา28446
8 เดดกชายธรญเทพ  มโนวรรณน28447
9 เดดกชายนพคกณ  ทองสรตยน28448

10 เดดกชายบกณยเกวยรตภ  แทองหภน28449
11 เดดกชายปปยพล  หลอมเหลา28450
12 เดดกชายพจนพงศน  สวแกรวนชจาใส28451
13 เดดกชายภาณกพงศน  ปปปนเมชอง28452
14 เดดกชายรรงสรร  กบกกรอง28453
15 เดดกชายสรญญา  สรงขนพยกง28456
16 เดดกชายอนกวรฒนน  ศรววภเศษ28457
17 เดดกชายอภภสภทธภต  หนรกแนอน28458
18 เดดกชายปกรณนเกวยรตภ  จรนทรนไชย28490
19 เดดกชายอนกวรฒนน  สะใบ28496
20 เดดกชายเกศดา  ตาแหวน28520
21 เดดกชายคกณวภสภฐ  พลทองสถภตยน28521
22 เดดกชายเจษฎากร  โคตรสม28522
23 เดดกชายธวรภรทธรน  รรกไทย28527
24 เดดกชายวรพล  รรชชกศภรภ28535
25 เดดกหญภงกนกนภรส  ไกรดวง28459
26 เดดกหญภงเขมนภจ  สภงหนภภธร28461
27 เดดกหญภงทภพากร  ภาระวรน28465
28 เดดกหญภงธารทภพยน  ลวมว28466
29 เดดกหญภงปวรภศา  พาแสง28469
30 เดดกหญภงปปยภรทร  ไสววรรณน28470
31 เดดกหญภงแพรวา  สอนวงษน28472
32 เดดกหญภงวรนกช  สรงประเสรภฐ28475
33 เดดกหญภงอรปรวยา  นวลสนภท28479
34 เดดกหญภงยกธภดา  นรดประโม28511
35 เดดกหญภงวรรณวภสา  กองกะมกด28513
36 เดดกหญภงอตภพร  อกทรยเรชอง28518
37 เดดกหญภงจวระประภา  กองกะมกด28543
38 เดดกหญภงพนภตพภชา  พภลาพอน28550
39 เดดกหญภงลภรสรดา  เทวยนทรบศร28554

หหองทรช  8  รวม  39  คน ( ช. 24, ญ. 15)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 9

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนภสา  เหลอาบรวดว, 2.นางสาวชกณภษรรกษน  หมชทนศรวจกม
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายทววศรกดภต  อาณรตภวรรณกร28205
2 เดดกชายพรสกร  บกญ เรชอง 28210
3 เดดกชายพวรยกทธ  สวยกลาง28250
4 เดดกชายณรฐวกฒภ  คราแหวน28324
5 เดดกชายปราบดา  ธรรมะ28328
6 เดดกชายศรณนภภชรย  เชชชอหนองใฮ28375
7 เดดกชายสหรรฐ  ระแหง28376
8 เดดกชายศภรวภทยน  ชรยเกษมสกกล28455
9 เดดกชายธาราธวรน  มาศรว28488

10 เดดกหญภงวรรฏฐยา  เเสนบกญยรง28234
11 เดดกหญภงกฤตธวรา  ชนใฮ28258
12 เดดกหญภงเกศราภรณน  โนนเขวา28259
13 เดดกหญภงจารกวรรณ  ลาอออน28260
14 เดดกหญภงธนพร  โยวะรส28264
15 เดดกหญภงรรตตภยา  ปานกลาง28273
16 เดดกหญภงสกทธภดา  สมศรวงาม28278
17 เดดกหญภงเจนจภรา  สวลาสม28301
18 เดดกหญภงปนรดดา  อกดม28307
19 เดดกหญภงภรทรานภษฐน  โลหภตยา28311
20 เดดกหญภงลรกษณนขณา  ปานกลาง28313
21 เดดกหญภงรกองทภพยน  สยามล28352
22 เดดกหญภงอรกรญญา  ผางพรนธน28358
23 เดดกหญภงขวรญทภวา  สาระพภมล28381
24 เดดกหญภงจภตรสกตา  กางเกตก28382
25 เดดกหญภงวรภนธร  ใจดว28395
26 เดดกหญภงขวรญฤทรย  นระมาตรน28419
27 เดดกหญภงรกรงแพร  เพชรนภล28432
28 เดดกหญภงจภราภรณน  สกทธภดอาง28462
29 เดดกหญภงชนมนนภภา  มวลาด28463
30 เดดกหญภงนรภศรา  ถาวร28467
31 เดดกหญภงพรลภรส  จรนทรนเรชองศรว28471
32 เดดกหญภงมรทธนรภดา  แกรวหานาม28473
33 เดดกหญภงรกรงลาวรลยน  ชรยสภทธภต28474
34 เดดกหญภงหฤทรย  หวายแกรว28478
35 เดดกหญภงชยกดา  ใจกลรา28502
36 เดดกหญภงณรฎฐพร  หงษาพรนธน28503
37 เดดกหญภงปวรภศา  พภมพนจรนทรน28508
38 เดดกหญภงวรชราภา  ยาทา28514
39 เดดกหญภงเนตรณภภส  เปปาพภมพน28548
40 เดดกหญภงพรชราภา  ชมชน28551

หหองทรช  9  รวม  40  คน ( ช. 9, ญ. 31)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 10

ครรทรชปรศกษา : 1.นางวรชรววรรณ  แสงสวอาง
ววชา ......................................................................................

เลขทวท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายธนภณ  นรองคนบง28206
2 เดดกชายธนกร  ลาภเจรภญ28366
3 เดดกชายปปญญากร  ฤาชา28409
4 เดดกชายเอกมงคล  ดอนสภนธกน28417
5 เดดกชายณรฐนรนทน  สกวรรณเก28444
6 เดดกชายวรชรพงษน  ซรายโฮง28454
7 เดดกหญภงพรจกฬาลรกษณน  บกญสวรสดภต28229
8 เดดกหญภงรรชดาพร  ซะชา28232
9 เดดกหญภงลลภตวดว  สวราษฎรน28233

10 เดดกหญภงสภรภนดา  สกอมนาค28237
11 เดดกหญภงอภรสสร  พภมพนภภธร28238
12 เดดกหญภงอรภสา  ขกนรายา28239
13 เดดกหญภงลออรรตนน  ตภดชรย28274
14 เดดกหญภงธนรชพร  หอมพรนนา28304
15 เดดกหญภงพรทภวา  สามล28309
16 เดดกหญภงรรตนากร  วารวศรว28312
17 เดดกหญภงวราภรณน  มภลมา28314
18 เดดกหญภงอภภญญา  สวจรนแดง28318
19 เดดกหญภงจภดาภา  หอมโสภา28340
20 เดดกหญภงกรญญาณรฐ  เทวยมเงภน28380
21 เดดกหญภงฐภดาพร  มภลสอน28384
22 เดดกหญภงปารภชาตภ  ยาทา28389
23 เดดกหญภงมนรนยา  เขชทอนเมชอง28392
24 เดดกหญภงรกองนภา  สยามล28393
25 เดดกหญภงวนภสรา  ศภลธรรม28394
26 เดดกหญภงอรจภรา  ยาวะระ28398
27 เดดกหญภงกรญญานรฐ  สภงหนนรอย28418
28 เดดกหญภงสวภชญา  พรมมา28436
29 เดดกหญภงอรณภชา  ครนทะพรม28438
30 เดดกหญภงกรลยนสกดา  อบมาสกอย28460
31 เดดกหญภงฐภตภวรรณ  หลรกกลาง28464
32 เดดกหญภงศศภประภา  ชรยเจรภญ28476
33 เดดกหญภงสายรกรง  คจากภลมว28477
34 เดดกหญภงกนกรรตนน  พลอยมกข28498
35 เดดกหญภงธณภตา  พภลทอง28504
36 เดดกหญภงนวดว  ชจานภงาน28506
37 เดดกหญภงเบญญทภพยน  ทะนะวงคน28507
38 เดดกหญภงพรชราภรณน  สกจรนทรน28509
39 เดดกหญภงวรนวภสา  เเดงอาจ28515
40 เดดกหญภงปวภนตรา  งามรรชว28549

หหองทรช  10  รวม  40  คน ( ช. 6, ญ. 34)

หนราทวท 1 จาก 1 หนรา


