
โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 1

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

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤตธรรม  จจาปาวงษว29025
2 เดดกชายกฤษฎรว  ดรปฐมทอง29026
3 เดดกชายกนณตภณ  นสนนภนกดร29027
4 เดดกชายกนนตว  มณรโชตว29028
5 เดดกชายกวตตวภพ  เหลดกโชตว29029
6 เดดกชายจนกรวนทรว  สรโพนเพดก29030
7 เดดกชายธรรพล  สนมปทานนทว29031
8 เดดกชายปปยพนทธว  คงพา29032
9 เดดกชายพงศวภนค  พชพนดอนเคดง29033

10 เดดกชายพชรดนยว  ธงศวลา29034
11 เดดกชายพวทนกษวพงศว  คจางาม29035
12 เดดกชายภาควน  อนนภนกดร29036
13 เดดกชายภมรวพนฒนว  วงศวนนอย29037
14 เดดกชายรนฐศาสตรว  ปปองขวาพล29038
15 เดดกชายรสนงรววน  ทองกลม29039
16 เดดกชายวรปรนชญว  เสตะ29040
17 เดดกชายสวทธวธวรวศรว  ใจสสจรวต29041
18 เดดกหญวงกนกพวชญว  ไทยดร29042
19 เดดกหญวงกมลพรรณ  บสญยงคว29043
20 เดดกหญวงจสฑามาศ  เสดงรอดรนตนว29044
21 เดดกหญวงณหทนย  ธสระตา29045
22 เดดกหญวงณนฏฐณวชา  ผาจนนทรว29046
23 เดดกหญวงทวตชญา  ผววแดง29047
24 เดดกหญวงนภสร  นาตรชน29048
25 เดดกหญวงนนตภรณว  รสนงวงษว29049
26 เดดกหญวงนนานฟปา  ลรชานนทว29050
27 เดดกหญวงนวชาภา  พรหมชชทน29051
28 เดดกหญวงพวชชาณนนคสว  คนคลนอง29052
29 เดดกหญวงพวชญา  พวรภนณฑว29053
30 เดดกหญวงพวมพวลภนทร  แกมคจา29054
31 เดดกหญวงระพรพนนธว  ไชยศรร29055
32 เดดกหญวงรนตนากร  หนนกแนนน29056
33 เดดกหญวงวรวศรา  รนมคจา29057
34 เดดกหญวงศสภานนน  ศรรพล29058
35 เดดกหญวงอนญมณร  ปราบพลา29059
36 เดดกหญวงอารยา  ทนนเขวน29060

หหองทรช  1  รวม  36  คน ( ช. 17, ญ. 19)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นางอรอนงคว  สสทธวบสตร
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายเกรยรตวศนกดวธ  นาเจรวญ29063
2 เดดกชายจนกรกฤษณว  กมลเพชร29064
3 เดดกชายญาณวสฒว  เถชทอนพาชวน29065
4 เดดกชายญาณากร  แกนวนนอย29066
5 เดดกชายฐวตววนตร  พรมบนานสนงขว29067
6 เดดกชายณนฐพล  ทองคจา29068
7 เดดกชายธนพล  จสนมอนงวะ29069
8 เดดกชายธนนวรสจนว  รอบคอบ29070
9 เดดกชายปนตพงษว  เรชองหา29071

10 เดดกชายพงศกร  ตมนบสดดา29072
11 เดดกชายพรระวนฒนว  มวทงไธสง29073
12 เดดกชายภนสกร  สวาสนา29074
13 เดดกชายภมพวพนฒนว  อสทนยกนน29075
14 เดดกชายภมมวนทรว  แซนตนตน29076
15 เดดกชายภมรณนฎฐว  วรรณสรนกษว29077
16 เดดกชายวรเทพ  หงษวสสด29078
17 เดดกชายศสภกร  เชชพอเมชอง29079
18 เดดกชายอนษฎาวสธ  ไทยโส29080
19 เดดกหญวงกฤตานนทว  บนวชาบาล29081
20 เดดกหญวงเกศวนร  ตนวนคทจา29082
21 เดดกหญวงชนนฐปภา  ซชทอตรง29083
22 เดดกหญวงณนชยากานตว  ไชยโชค29084
23 เดดกหญวงธวดารนตนว  เยดนสนวท29085
24 เดดกหญวงธวตวสสดา  พาลร29086
25 เดดกหญวงนรวศรา  ชอบคนา29087
26 เดดกหญวงนาฎนารร  โมนแซง29088
27 เดดกหญวงโนรวสา  วชทนซรแซง29089
28 เดดกหญวงบนณฑวตา  นพจาเพชร29090
29 เดดกหญวงศศวรดา  ไกรดวง29091
30 เดดกหญวงสสทธวดา  อนนกทนศนว29092
31 เดดกหญวงอวยพร  สวนใจบสญ29093
32 เดดกหญวงอสณารวนทรว  อนสศาสตรว29094

หหองทรช  2  รวม  32  คน ( ช. 18, ญ. 14)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1.นายอภวสวทธวธ  มะโนดร
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกรณวศ  หลนามาชน29095
2 เดดกชายกนนตภณ  เถชอกคจา29096
3 เดดกชายกสลพวภนทร  โพธวธกระจนาง29097
4 เดดกชายจนกรภนทร  อนนกทนศนว29098
5 เดดกชายชลชนย  ผววดร29099
6 เดดกชายณภนทร  ขนดคจา29100
7 เดดกชายดนนย  โพนสารร29101
8 เดดกชายธนภนทรว  สสขขา29102
9 เดดกชายธนาธวป  สะใบ29103

10 เดดกชายธรรภนทร  เยดนสบาย29104
11 เดดกชายนวตวเศรษฐว  คมณศรร29105
12 เดดกชายปองคสณ  รนชชสศวรว29106
13 เดดกชายพวพนฒนว  เหลนาคจา29107
14 เดดกชายภาณสวนฒนว  ภมพองตา29108
15 เดดกชายรนชชานนทว  ปสยปปญจะ29109
16 เดดกชายวชวรววทยว  ฮางลร29110
17 เดดกชายสมพร  บสญผล29111
18 เดดกชายอนวนทยว  เจดกชจานาญ29112
19 เดดกชายอภวรนกษว  รมนปปญญา29113
20 เดดกหญวงกนกกาญจนว  ตรรกลม29114
21 เดดกหญวงกนนตวชา  นวยมวงษว29115
22 เดดกหญวงขนาวฟฟาง  เชชพอนาขนา29116
23 เดดกหญวงจวรนชญา  ตมนบสดดา29117
24 เดดกหญวงชาลวสา  สมภนกดร29118
25 เดดกหญวงณนฐฑรวกา  กองกะมสด29119
26 เดดกหญวงณวชานนนทว  พนนอนน29120
27 เดดกหญวงธนญลนกษณว  เหลดกเขดม29121
28 เดดกหญวงนภนสสร  พลศนกดวธ29122
29 เดดกหญวงบสญญานสช  เสโส29123
30 เดดกหญวงประภนสสร  สจาราญ29124
31 เดดกหญวงปปยะธวดา  มานอก29125
32 เดดกหญวงพนนธวตรา  สสทธววรลนกษณว29126
33 เดดกหญวงพวมพวลภนส  สระแกนว29127
34 เดดกหญวงรดา  จงสถวตรนกษว29128
35 เดดกหญวงวทนนยา  ภาวะโคตร29129
36 เดดกหญวงวรวศรา  เพรยกเพรย29130
37 เดดกหญวงวนตชรพร  หมอกไชย29131
38 เดดกหญวงสโรชา  อวนทรแกนว29132
39 เดดกหญวงสสพรรณษา  แกนนสสวรรณ29133
40 เดดกหญวงอธวชา  นนนทะเเพง29134
41 เดดกหญวงอารวญา  แสงพนพว29135

หหองทรช  3  รวม  41  คน ( ช. 19, ญ. 22)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวพวชญานนนทว  กสลากสล, 2.นางสาวอสษณรยว  พานเงวน
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤตเมธ  โสมร29136
2 เดดกชายกนมปนาท  นวลวนล29137
3 เดดกชายกสลพรพนฒนว  โพธวธกระจนาง29138
4 เดดกชายจวรนฏฐว  โฮมแพน29139
5 เดดกชายชนยกฤษ  ลมกอวนทรว29140
6 เดดกชายณนชพล  อสนนเบนา29141
7 เดดกชายตนนกลนา  พวทนกษว29142
8 เดดกชายธนภมมว  โปรนงจวตร29143
9 เดดกชายธนาวนฒนว  ชชทนใจ29144

10 เดดกชายธรรเมธ  เยดนสบาย29145
11 เดดกชายบรวภนทร  วรรณศรร29146
12 เดดกชายปปญจพล  เทพสสรวนทรว29147
13 เดดกชายพรรณนฐ  โพชะกะ29148
14 เดดกชายภาณสวนฒนว  สวนงาม29149
15 เดดกชายรนฐภมมว  เเกนวสมจนนทรว29150
16 เดดกชายวรเมธ  ภมยวหวา29151
17 เดดกชายสวงหา  อสดผา29152
18 เดดกชายอนนนดา  ปาสาทนง29153
19 เดดกชายอนศนนย  หงษวแกนว29154
20 เดดกหญวงกนกอร  แกนนพรม29155
21 เดดกหญวงกนลยกร  อสทธกนง29156
22 เดดกหญวงจารวยาพร  มรพมล29157
23 เดดกหญวงจสฑามาศ  ผาจนนทรว29158
24 เดดกหญวงชสตวกาญจนว  แกนวมชด29159
25 เดดกหญวงณนฐธวดา  ขสมดวนพวทนกษว29160
26 เดดกหญวงดรนลพร  มาซา29161
27 เดดกหญวงธนนยพร  ศรรลาชม29162
28 เดดกหญวงนราวดร  นามไพร29163
29 เดดกหญวงบสญยาพร  นสนนพล29164
30 เดดกหญวงปรางนวตรา  จจานวนนา29165
31 เดดกหญวงฝากขวนญ  บสญมร29166
32 เดดกหญวงพวชญาภา  ปปญจมาตยว29167
33 เดดกหญวงพวมพวววไล  เสโส29168
34 เดดกหญวงรตวมา  คจาโพน29169
35 เดดกหญวงวนนสนนนทว  มนทงมา29170
36 เดดกหญวงวรวศรา  อนอนละออ29171
37 เดดกหญวงววชสดา  ววนทะจนกร29172
38 เดดกหญวงสาววกาศวรว  หวานผล29173
39 เดดกหญวงสสพนตรา  เกษจนนทรว29174
40 เดดกหญวงอนสธวดา  นรมาตยว29175
41 เดดกหญวงอสสรา  บนวบสตร29176

หหองทรช  4  รวม  41  คน ( ช. 19, ญ. 22)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนวฤมล  จนนทรวดาเสชอ
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤตวคสณ  มนทงมา29177
2 เดดกชายกวตตวคสณ  พานวชศวรว29178
3 เดดกชายคสณพนฒนว  อสทนยกนน29179
4 เดดกชายเจตนวสฤษฎวธ  คามะนา29180
5 เดดกชายชนยพร  อวยพรตระกมล29181
6 เดดกชายณนฐนนนทว  นาขาม29182
7 เดดกชายเตชวนทรว  รนตนวรรณ29183
8 เดดกชายธนวนฒนว  จนนโทศรร29184
9 เดดกชายธราเทพ  ทองแสนคจา29185

10 เดดกชายนรวศศราวสธ  นวลอนอง29186
11 เดดกชายปฏวภาค  พวมพวบมลยว29187
12 เดดกชายปปญญาธร  สายสวงหว29188
13 เดดกชายพรรพล  ปปอมอสนนเรชอน29189
14 เดดกชายภานสพงษว  มะโนวรรณว29190
15 เดดกชายรนฐภมมว  มมลกนน29191
16 เดดกชายวนชรพล  แกนวนนอย29192
17 เดดกชายสวรภนทร  เดชทอดวน29193
18 เดดกชายอนาควน  บสตสานาม29194
19 เดดกชายเอกชนย  พนดไธสง29195
20 เดดกชายรดวศมนตรร  พวงผกา29471
21 เดดกหญวงกรกมล  วงษวสสวรรณ29196
22 เดดกหญวงกนลยวสสดา  อวงชนยภมมว29197
23 เดดกหญวงจารสกร  ทนนซาว29198
24 เดดกหญวงจสฑารนตนว  กนนหาจนอย29199
25 เดดกหญวงญาณนทชา  ธจารงภาณสพนทธว29200
26 เดดกหญวงณนฐธวดา  คจาบสญเกวด29201
27 เดดกหญวงทยากร  บนวคจา29202
28 เดดกหญวงธนนยวรรว  คงแหลม29203
29 เดดกหญวงนนนทวชา  ผงษา29204
30 เดดกหญวงบสญลนกษณว  พนนภม29205
31 เดดกหญวงปลนดดา  จวตวสวนสดวธ29206
32 เดดกหญวงพนวดา  แกนวเสนหวใน29207
33 เดดกหญวงพวมญาดา  ปปญญาคจา29208
34 เดดกหญวงแพรวา  กองจนนทรว29209
35 เดดกหญวงระพรพรรณ  อนตะนา29210
36 เดดกหญวงวรรณววษา  แกนนสสวรรณ29211
37 เดดกหญวงวรวสา  หมมนสสพวน29212
38 เดดกหญวงศศวการณว  จนนลร29213
39 เดดกหญวงสวรวนดา  เสนาฤทธวธ29214
40 เดดกหญวงสสพนตรา  ปปนะโต29215
41 เดดกหญวงอรพรรณ  บนวกลาง29216

หหองทรช  5  รวม  41  คน ( ช. 20, ญ. 21)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นายอภวชาตว  จนนทรวชมเพชร, 2.นางสาวปปยนสช  บสตรพรม
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤษฎา  ผาจนนทรว29217
2 เดดกชายกวตตวนนนทว  ดวงไกรเเฝง29218
3 เดดกชายจตสรภนทร  สมศรร29219
4 เดดกชายเจมสว  ประเทชอง กรรนวมด29220
5 เดดกชายชวณณวรรธนว  มมลประโก29221
6 เดดกชายณนฐพล  คงปปอม29222
7 เดดกชายทศพล  ญาตววงษว29223
8 เดดกชายธนวนฒนว  ทนพธานร29224
9 เดดกชายธวนชชนย  มาตเมชอง29225

10 เดดกชายนวพล  ชมเชวด29226
11 เดดกชายปรเมธ  กนลปพฤกษว29227
12 เดดกชายปสญญพนฒนว  ศรรธร29228
13 เดดกชายพรรพนฒนว  กวทงคจา29229
14 เดดกชายภมมวพนฒนว  หลนมเหลา29230
15 เดดกชายราชนน  สรลาเกวทง29231
16 เดดกชายวนชรมน  ยนองวนงปลา29232
17 เดดกชายรวพงศว  ไทยทวร29233
18 เดดกชายอนาววล  ศรรสองชนย29234
19 เดดกชายเอกพล  พนดไธสง29235
20 เดดกหญวงกรวรรณ  เสชอประสวทธวธ29236
21 เดดกหญวงกนลยากร  ศวรวทวพยว29237
22 เดดกหญวงจารสวรรณ  บสญมาธรรม29238
23 เดดกหญวงชนนญชวดา  เกชพอกมล29239
24 เดดกหญวงญาณวศา  นวระ29240
25 เดดกหญวงณนฐภนทร  หลนมชนางคจา29241
26 เดดกหญวงทวพยสสดา  นนทะปะ29242
27 เดดกหญวงธาววนนนตว  กสมาร29243
28 เดดกหญวงนนนธวชา  คะอนงกส29244
29 เดดกหญวงบสญสวตา  บสญพสฒ29245
30 เดดกหญวงปลายฟปา  ศรรชมยงคว29246
31 เดดกหญวงพรประภา  หนนอทนาว29247
32 เดดกหญวงพวมพวญาดา  มมลคจา29248
33 เดดกหญวงภนทรภรณว  แดนกองแกนว29249
34 เดดกหญวงรนบขวนญ  แสนบสญยนง29250
35 เดดกหญวงวรนญญา  แปยอ29251
36 เดดกหญวงวนชราพร  เคนานนน29252
37 เดดกหญวงศศววรรณ  คจาสรนวล29253
38 เดดกหญวงสวรวรนตนว  กาละพนนธว29254
39 เดดกหญวงสสพวชา  คนาเเหวน29255
40 เดดกหญวงอรวรรณ  ประพนนธวศรร29256
41 เดดกหญวงธนญญลนกษณว  จนนทลชอ29472

หหองทรช  6  รวม  41  คน ( ช. 19, ญ. 22)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 7

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

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤษณพนฒนว  เทศนะ29257
2 เดดกชายกวตตวพงศว  แสงทวร29258
3 เดดกชายจรมญศนกดวธ  ศรรคจา29259
4 เดดกชายเจษฎา   สอนจนนทรว29260
5 เดดกชายชวตวพนทธว  ชาญประไพ29261
6 เดดกชายณนฐพล  ดรเลวศ29262
7 เดดกชายแทนรนก  แสงรสนง29263
8 เดดกชายธนวนฒนว  นรมาตร29264
9 เดดกชายธาววน  ดวงหอม29265

10 เดดกชายนนนทวนฒนว  เพดชรภมเขรยว29266
11 เดดกชายปรนชชา  คจาโฉม29267
12 เดดกชายปสญญวนจนว  ศรรธร29268
13 เดดกชายพรรวนส  หมวกชา29269
14 เดดกชายภมมวภนทร  เเฝกสมสทร29270
15 เดดกชายลภนส  บสตรจนนทรว29271
16 เดดกชายวรรภนทร  ถนงมาตยว29272
17 เดดกชายสสววนนย  ทจาจะดร29273
18 เดดกชายอนสชา  บนวเนตร29274
19 เดดกชายเอกรวนทรว  เฮนาประมงคว29275
20 เดดกหญวงกฤตยา  จนนทรวววชนย29276
21 เดดกหญวงกาญจนาภรณว  สรหานม29277
22 เดดกหญวงจวตรดา  ชาวงษว29278
23 เดดกหญวงชมพมนสช  สวรวสสขะ29279
24 เดดกหญวงฐานวดา  พวศนลยกสล29280
25 เดดกหญวงณนฐวรรณ  ววชาไชย29281
26 เดดกหญวงทวพวรรณ  สรแกนว29282
27 เดดกหญวงธวดาพรเทวา  ทองรนกษว29283
28 เดดกหญวงนาตยา  เจรวญสสข29284
29 เดดกหญวงเบญจพร  กลวทนกระสนนตว29285
30 เดดกหญวงปวรณา  ปลมกโพธวธ29286
31 เดดกหญวงพรพรรณธวดา  สวนแดง29287
32 เดดกหญวงพวมพวธวดา  ชนยสา29288
33 เดดกหญวงภนทราภรณว  ไชยศรร29289
34 เดดกหญวงรนมภาพร  กลางหลนา29290
35 เดดกหญวงวรนญญา  ฤาชา29291
36 เดดกหญวงวนชราพร  นนนทะวง29292
37 เดดกหญวงศศวววมล  คจาชา29293
38 เดดกหญวงสวรวลนกษณว  จวตรสม29294
39 เดดกหญวงสสมวตรา  รสนงวงษว29295
40 เดดกหญวงรวสรา  เสมาทอง29296

หหองทรช  7  รวม  40  คน ( ช. 19, ญ. 21)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนวรนชรา  เขรยวทอง, 2.นายอสกฤษณว  พลไธสงคว
ววชา ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกนอเกรยรตว  วงษวชนย29297
2 เดดกชายกวตตวภนทร  นนนกาศรร29298
3 เดดกชายจนกรกฤษณว  เคยสนวท29299
4 เดดกชายชนกนนตว  พรมสา29300
5 เดดกชายโชคชนย  เทศสรหา29301
6 เดดกชายณนฐภนทร  บสตรจนนทรว29302
7 เดดกชายธนพล  แสงกระจาย29303
8 เดดกชายธนวนฒนว  รอบคอบ29304
9 เดดกชายธรรเดช  อนนคทนศนว29305

10 เดดกชายนนนทวพนฒนว  สรมนน29306
11 เดดกชายปราชญวดนนย  สรลาชม29307
12 เดดกชายไผท  บสญมร29308
13 เดดกชายภควน  นนทะคจาจนนทรว29309
14 เดดกชายเมธาวร  บวนทสรนนตว29310
15 เดดกชายวชรชล  เพสร29311
16 เดดกชายศวรววสฒว  ศวรวปรส29312
17 เดดกชายอชวรวนฒนว  อนสสนย29313
18 เดดกชายอนสพงศว  เหลนาอสด29314
19 เดดกชายเอกลนกษณว  วงศรร29315
20 เดดกหญวงกองทรนพยว  สวงหวหลง29316
21 เดดกหญวงกานตวธวดา  อสทรส29317
22 เดดกหญวงจวตรานสช  นนกทจานา29318
23 เดดกหญวงชยาภา  ปานเนาวว29319
24 เดดกหญวงฑวฆนมพร  สามล29320
25 เดดกหญวงณนฐวศา  หมวดนามน29321
26 เดดกหญวงธนญญลนกษณว  แทนงหวน29322
27 เดดกหญวงธวดารนตนว  ปปดภนย29323
28 เดดกหญวงนารรรนตนว  เทรทยงธรรม29324
29 เดดกหญวงเบญจมาศ  บสญสามารถ29325
30 เดดกหญวงปปญญาพร  เชชพอในเขา29326
31 เดดกหญวงพรลภนส  กองกะมสด29327
32 เดดกหญวงพวมพวนภนส  สายถนอม29328
33 เดดกหญวงภวญญาภนทร  บสตรไส29329
34 เดดกหญวงรวนทรวรฐา  อนศวดวลกโรจนว29330
35 เดดกหญวงวรนญญา  สมสวนสดวธ29331
36 เดดกหญวงวนชราพา  เชวดพานวชยว29332
37 เดดกหญวงศวรวลนกษณว  พสทธไธสงคว29333
38 เดดกหญวงสสกนญญา  รมนปปญญา29334
39 เดดกหญวงสสมวนตรา  แกนวเกษ29335
40 เดดกหญวงอนมมวการว  เอรทยมสอาด29336

หหองทรช  8  รวม  40  คน ( ช. 19, ญ. 21)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 9

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

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกนณฑวเอนก  เผชอกนวม29337
2 เดดกชายกวตตวศนกดวธ  คงแหลม29338
3 เดดกชายจนกรกฤษณว  โพธวธอสดม29339
4 เดดกชายชนะชนย  หนอสรหา29340
5 เดดกชายฐวตวพงศว  บสญทนน29341
6 เดดกชายณนฐวสฒว  คจาสรนวล29342
7 เดดกชายธนพนต  เคนานนนทว29343
8 เดดกชายธนวนฒนว  ลาสอาด29344
9 เดดกชายธรรเทพ  ชมทรนพยว29345

10 เดดกชายนาววน  หอมชลอน29346
11 เดดกชายปวรวศ  โคววนทะสสด29347
12 เดดกชายพรหมพวรวยะ  มรใจ29348
13 เดดกชายภนทรพล  วนงศรร29349
14 เดดกชายยศกร  พนนธสวสจาโรงชนย29350
15 เดดกชายวชวรญะ  ทองเปปปย29351
16 เดดกชายศสภกร  บสญสมยา29352
17 เดดกชายอดวเทพ  พลรนกษา29353
18 เดดกชายอนสวนฒนว  ไวบรรเทา29354
19 เดดกชายแอสซรเรรยน  โอราฮา29355
20 เดดกหญวงกนญญาณนฐ  งานเจน29356
21 เดดกหญวงกสสสมา  ปปญญา29357
22 เดดกหญวงจวตวรนตนว  เอรทยมยวพม29358
23 เดดกหญวงชลธวชา  เชชพอหมอดม29359
24 เดดกหญวงฑวตยา  โกกลางดอน29360
25 เดดกหญวงณวชฎาพร  โพธวสนนเทรยะ29361
26 เดดกหญวงธนญญาณร  พรมสาสตรว29362
27 เดดกหญวงธวดารนตนว  สสขจนนทรว29363
28 เดดกหญวงนพจาเพชร  ทวพยวบสญผล29364
29 เดดกหญวงปนนดดา  กอนทอง29365
30 เดดกหญวงปารวชาตว  มะโนดร29366
31 เดดกหญวงพนชรพร  บสญมาหลนา29367
32 เดดกหญวงพวมพวพวสสทธวธ  ปาปะขนง29368
33 เดดกหญวงมณรรนตนว  คจาเกนา29369
34 เดดกหญวงรวนลดา  หงษวสวนร29370
35 เดดกหญวงวรวศรา  ชสมแสง29371
36 เดดกหญวงวนชราภรณว  บสญงาม29372
37 เดดกหญวงศสภกานตว  โมเศษ29373
38 เดดกหญวงสสชาวะดร  ทนทาน29374
39 เดดกหญวงโสภวตรา  กองกะมสด29375
40 เดดกหญวงอาทวตยาภรณว  จวนรนตนว29376

หหองทรช  9  รวม  40  คน ( ช. 19, ญ. 21)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.1  หหองทรช 10

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

เลขทรท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกนนตพนฒนว  พลอยมสข29377
2 เดดกชายกวตปกรณว  ศรรอาสา29378
3 เดดกชายจนกรภนทร  เศษโส29379
4 เดดกชายชยธร  แสนบสญยนง29380
5 เดดกชายฐวตววนฒนว  สงสรเสา29381
6 เดดกชายณนฐวสฒว  สสขรร29382
7 เดดกชายธนภนทร  เกษเพดชร29383
8 เดดกชายธนาธวป  วงสสนย29384
9 เดดกชายธรรวธวนช  แสงทสย29385

10 เดดกชายนวตว  โปรยเงวน29386
11 เดดกชายปวรสฒนว  รนตนมงคล29387
12 เดดกชายพวชยะ  นามสวมมา29388
13 เดดกชายภาณสวนฒนว  บนวไถล29389
14 เดดกชายรณชนย  เผนาพนนธว29390
15 เดดกชายวชวรววทยว  สสขสมบนตว29391
16 เดดกชายศสภณนฐ  พงษวนาค29392
17 เดดกชายอธววนฒนว  พนนกนก29393
18 เดดกชายอภวชาตว  เจนาทรนพยว29394
19 เดดกหญวงกนญปภนส  สมภาร29395
20 เดดกหญวงแกนวชนก  พวพนฒนวบรวภนณฑว29396
21 เดดกหญวงจวรภนทร  ประจนนตะเสน29397
22 เดดกหญวงชลธวชา  ยชนนาน29398
23 เดดกหญวงณนชรวญา  พวมพวดร29399
24 เดดกหญวงณวชนนนทนว  ววเชรยรศรร29400
25 เดดกหญวงธนญมน  รสมชวง29401
26 เดดกหญวงธรรกานตว  ปานเนาวว29402
27 เดดกหญวงนวรมล  จนนทา29403
28 เดดกหญวงปรภนสสร  กองกะมสด29404
29 เดดกหญวงปารวสา  พรมมา29405
30 เดดกหญวงพนชรวนทรว  สรนอยพาน29406
31 เดดกหญวงพวมพวลภนส  แตนมสร29407
32 เดดกหญวงเมษยา  กองกะมสด29408
33 เดดกหญวงวชวรญาณว  ขสมดวนพวทนกษว29409
34 เดดกหญวงวรวศรา  บสษบา29410
35 เดดกหญวงวนชราภรณว  ระตววงษว29411
36 เดดกหญวงศสภจวตรา  สะลร29412
37 เดดกหญวงสสทธวชา  สนงสรราช29413
38 เดดกหญวงอโณทนย  มรใจ29414
39 เดดกหญวงอาภากร  ชนะเสภา29415
40 เดดกหญวงเอมมนา  คราฟทว29416

หหองทรช  10  รวม  40  คน ( ช. 18, ญ. 22)

หนนาทรท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษา : 1.นางพรโสภภต  กองรรตนน
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายจตกพล  ชาลทชรย28608
2 เดดกชายจกฬารนวภทยน  ผาจรนทรน28609
3 เดดกชายตตอโชค  คจามกงคกณ28610
4 เดดกชายทภวรตถน  ทรงวรฒนนชรยกภจ28611
5 เดดกชายแทนคกณ  นามบบานครบอ28612
6 เดดกชายปกปปอง  นรมาตยน28613
7 เดดกชายปปตภชรย  คงพา28614
8 เดดกชายปปยวรฒนน  วรนนาพตอ28615
9 เดดกชายปกณยศรกดภด  กกศล28616

10 เดดกชายพงศพรศ  เสรภฐศรท28617
11 เดดกชายพรชรพล  บกตรภนทรน28618
12 เดดกชายรรชชานนทน  เขทยนคจาสท28619
13 เดดกชายรรฐศาสตรน  เททยมหอม28620
14 เดดกชายรรตนากร  ลาปราบ28621
15 เดดกชายวงศกร  จรนโท28622
16 เดดกชายวชภราวกธ  เยททยมลจา28623
17 เดดกหญภงขวรญฤทรย  เสาวรส28625
18 เดดกหญภงจรภญญา  ชมชชทน28626
19 เดดกหญภงจรนทภมา  เหงตาพรหมมภนทรน28627
20 เดดกหญภงจภดาภา  มะหภพรนธกน28628
21 เดดกหญภงจภตตราพร  กองสท28629
22 เดดกหญภงณรฐณภชา  ศรทธร28631
23 เดดกหญภงธรญชนก  บานชล28632
24 เดดกหญภงธรญลรกษณน  บานชล28633
25 เดดกหญภงธทรดา  มาศรท28634
26 เดดกหญภงนภาภรณน  ขวาวงษน28635
27 เดดกหญภงพรลภรส  หาญบจาราช28636
28 เดดกหญภงพรชญนทภตา  ผภวแดง28637
29 เดดกหญภงสกนรนทา  ศภรภมา28638
30 เดดกหญภงสกพภชชา  โพธภดจรนทรน28639
31 เดดกหญภงสกพภชญา  ชรภนทรน28640
32 เดดกหญภงอรภศรา  อรกโข28641
33 เดดกหญภงอารทยา  เหลาหลตม28642
34 เดดกหญภงเชษฐสกดา  นนมหรนตน28675
35 เดดกหญภงณรฏฐณภชา  ศรกดภดนาราโรจนน28678
36 เดดกหญภงปปยธภดา  พภลาแดง28684

หหองทรช  1  รวม  36  คน ( ช. 16, ญ. 20)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นายอภภลรกษน  ทวทวรฒนน, 2.นายกภตตภพงศน  ศรทเสน
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายสกทธภภรทร  ปลรดพรม28624
2 เดดกชายกรณตพรฒนน  มบาเมชอง28652
3 เดดกชายกภตตภคกณ  ภรกดทลกน28653
4 เดดกชายเอกพล  แกบวโรจนน28654
5 เดดกชายจรกรวกฒภ  สมพร28655
6 เดดกชายชนาธภป  โคตรแสง28656
7 เดดกชายฐภตภฉรตร  แจบงเจน28657
8 เดดกชายณฐกรณน  อบวยโฮม28658
9 เดดกชายณรฐพล  จอมพกก28659

10 เดดกชายตฤษนรนทน  โควภนทะสกด28660
11 เดดกชายธนกร  อตอนอภนทรน28661
12 เดดกชายปกณยวรจนน  อกทรยกรน28662
13 เดดกชายพทรพรฒ  แสนหลบา28663
14 เดดกชายวทรยกทธ  หลตมเหลา28664
15 เดดกชายวกฒภพงษน  เพชรภนเขทยว28665
16 เดดกชายสรวภศภษฏน  กบานอภนทรน28666
17 เดดกชายอดภศร  กองกะมกด28667
18 เดดกหญภงกชกร  รอบคอบ28668
19 เดดกหญภงกมลรรตนน  ถามาโยด28669
20 เดดกหญภงกรลยาณท  กาเตชทอย28670
21 เดดกหญภงกาญนาภา  รกปพรม28671
22 เดดกหญภงเกตนนนภภา  พรรคพภง28672
23 เดดกหญภงจกฬาสภนท  เกชกอกนล28673
24 เดดกหญภงชลลดา  สกขทวท28674
25 เดดกหญภงญาณภศา  ภนจจานง28676
26 เดดกหญภงญาดารภนทรน  หาญชรยภนมภ28677
27 เดดกหญภงณภชากร  ไชยนอก28679
28 เดดกหญภงธนรญชนก  ซชทอตรง28680
29 เดดกหญภงธารวภมล  อตอนมท28681
30 เดดกหญภงบกญญากานตน  ทะวะระ28682
31 เดดกหญภงปพภชญา  ปอมรทน28683
32 เดดกหญภงพรชรภนทรน  นวลกรม28685
33 เดดกหญภงมรญฑภตา  วงศนชา28686
34 เดดกหญภงรภนวรรณา  คณะวาปป28687
35 เดดกหญภงสภรภนธภบดภดชญา  สทดาโคตร28688
36 เดดกหญภงจภณรฐตา  บกญชรย28689
37 เดดกหญภงอรวรรณ  นรมาตร28690
38 เดดกหญภงอะรภญชนยภพ  ปปญญาทภพยน28691

หหองทรช  2  รวม  38  คน ( ช. 17, ญ. 21)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1.นางวรชรทวรรณ  แสงสวตาง, 2.นางสาวฐภตภมา  สกโพธภด
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายเกรทยงศรกดภด  ศศภวรภนทรนกกล28693
2 เดดกชายจภราณกวรฒนน  เขตตรทจรกร28694
3 เดดกชายชยานนทน  คชทอง28695
4 เดดกชายณรฐนรนทน  โพชะกะ28696
5 เดดกชายณรฒพงษน  บกตรพรม28697
6 เดดกชายธนชาต  พหลทรพ28698
7 เดดกชายธนภรทร  จนตฮตวน28699
8 เดดกชายธทรชรย  จจาเรภญ28700
9 เดดกชายนรากนล  พรหมบกตร28701

10 เดดกชายพงศกร  คจาพภบนลยน28702
11 เดดกชายพภพรฒพงษน  ไพศาลทรรพยนสกกล28703
12 เดดกชายภรคพล  เชชกอนาขตา28704
13 เดดกชายยศวภชญน  ตรกงใจดท28705
14 เดดกชายวรวภทยน  คจามนล28706
15 เดดกชายศราวกฒภ  วรยศ28707
16 เดดกชายศกภชรย  มนลมานรส28708
17 เดดกชายสภทธภโชค  บรวเยดน28709
18 เดดกชายอดภรกจ  ผตานบกตร28710
19 เดดกชายกกลภรทร  โพธภดกระจตาง28906
20 เดดกชายจรกรภน  ภนหนองโอง28907
21 เดดกชายชนาธภป  จรนทรนขาว28908
22 เดดกหญภงกนกกร  จจาเรภญจภตร28711
23 เดดกหญภงฐภตภพร  เหลตาดท28715
24 เดดกหญภงบกษบา  เหลตาพรม28717
25 เดดกหญภงปรภฉรตร  นาเหลดก28718
26 เดดกหญภงเปรมภกา  นบอยหา28719
27 เดดกหญภงรรชนทกร  ปานศรท28721
28 เดดกหญภงวรฒนนฉราภา  แสนไชย28722
29 เดดกหญภงสกนรนทา  คทจาชน28724
30 เดดกหญภงอภศราภรณน  บกญมารอง28727
31 เดดกหญภงขวรญชทวรรณ  ธงภนเขทยว28925
32 เดดกหญภงจกฬาลรกษณน  บางสจารวจ28926
33 เดดกหญภงชาลภตา  จาตกม28927
34 เดดกหญภงปราณปรทยา  โพธภดศรท28930
35 เดดกหญภงปปปนธภดา  คจาเอก28931
36 เดดกหญภงพรดชรท  เจรภญศรท28932

หหองทรช  3  รวม  36  คน ( ช. 21, ญ. 15)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นายปปใหมต  พภมพนทอง, 2.นางสาวสภรภพร  บรวจรนทรน
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกฤษณะพนธน  ศรทอตอน28728
2 เดดกชายเกทยรตภกกล  เหลชองอตอน28729
3 เดดกชายเจรภญรรตนน  สอนทอง28730
4 เดดกชายชยกตมน  บกญมะนท28731
5 เดดกชายธนโชตภ  ภภรมยนไกรภรกดภด28733
6 เดดกชายนฤเบศรน  ศรทบกญเรชอง28736
7 เดดกชายพงศกร  หมชทนสทบาน28737
8 เดดกชายพภรภยะ  คกบมทรทว28738
9 เดดกชายภรทรพล  นวลกรม28739

10 เดดกชายวราวกฒภ  เอดนดน28741
11 เดดกชายศกภวภชญน  เหลตาคม28742
12 เดดกชายสภทธภนนทน  ทองจทน28743
13 เดดกชายอธภชาตภ  แกบวมนลมกก28744
14 เดดกชายณรชพล  วรรธนะประททป28909
15 เดดกชายธนพล  อรปกาญจนน28911
16 เดดกชายธรนวา  เคนานรนทน28912
17 เดดกชายพรทรดนยน  โพธภดวงคน28915
18 เดดกชายพทระวรฒนน  ปปญญา28916
19 เดดกชายวงศกร  ทวทแสง28918
20 เดดกชายวทรพล  นาคจา28919
21 เดดกชายทภวากร  สอนพรนธน28988
22 เดดกหญภงกวภนทรา  อมระพลรง28746
23 เดดกหญภงกานตนธภดา  บรวยศ28747
24 เดดกหญภงชญานรนทน  แสงจรนทรน28749
25 เดดกหญภงนภดาพร  ชกมหภน28751
26 เดดกหญภงปรภญญา  ชาตภพกดชา28753
27 เดดกหญภงผกามาศ  เกษมสกข28754
28 เดดกหญภงภรสชรา  พาเยดน28756
29 เดดกหญภงรภนรดา  หลตมเหลา28757
30 เดดกหญภงอลภสา  กะวน28760
31 เดดกหญภงพภมนพรฒ  คจาพภทนล28933
32 เดดกหญภงรมภดา  ภภญโญภาพ28934
33 เดดกหญภงวรรทยา  เคนานรนทน28935
34 เดดกหญภงศภรภขวรญ  หงษา28936
35 เดดกหญภงสกธภมา  เมชองซอง28937
36 เดดกหญภงเสาวณทยน  ธาดา28938

หหองทรช  4  รวม  36  คน ( ช. 21, ญ. 15)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นายสกวรรณ  โภคเกาะ, 2.นางสาวภรทรวดท  ศรทรกตงเรชอง
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายเกทยรตภคกณ  แกบวนภล28764
2 เดดกชายเจษฎาภรณน  แกบวทอง28765
3 เดดกชายชรยกมล  โพธภดถภน28766
4 เดดกชายณรฐภนมภ  สมมกตง28767
5 เดดกชายทรงสภน  แซตลนต28768
6 เดดกชายธนดล  เหลตาคม28769
7 เดดกชายธนะพล  จรนทรนหนน28770
8 เดดกชายธทรศรกดภด  อภนทรกจาแหง28771
9 เดดกชายพงษนพภพรฒนน  ฝฝายศนนยน28772

10 เดดกชายพทรดล  หลาวเหลดก28773
11 เดดกชายภานกวรฒนน  ถนอมสรตยน28774
12 เดดกชายภรทรพล  บรวเยดน28775
13 เดดกชายรพทภรทร  สาวาโย28776
14 เดดกชายวรชรากร  โชคบรณฑภต28777
15 เดดกชายศรกรภนทรน  ปากเมย28778
16 เดดกชายศกภากร  บรวสท28779
17 เดดกชายสกธทรณรฐ  สททองนาค28780
18 เดดกชายอนกพร  พกลทา28781
19 เดดกชายศกภกานตน  จรนทนาม28920
20 เดดกชายสรวภศ  มหานาม28921
21 เดดกชายเสฎฐวกฒภ  เปทา28922
22 เดดกหญภงกมลพร  หมอกชรย28782
23 เดดกหญภงกานตนธภดา  แสงกระจาย28783
24 เดดกหญภงชณรญธภดา  มาลท28785
25 เดดกหญภงตกลา  ไชยศรท28787
26 เดดกหญภงนภภาดา  ดวงจรนทรนหอม28788
27 เดดกหญภงปณภดา  ชนประเสรภฐ28789
28 เดดกหญภงปวทณนนกช  ทรบแถม28790
29 เดดกหญภงพรชภตา  คจามะณท28791
30 เดดกหญภงวรรณภา  เฮบาประมงคน28794
31 เดดกหญภงสนภสา  สอนงตาย28796
32 เดดกหญภงอดภศา  ใจทอง28798
33 เดดกหญภงอารทรรตนน  จรนทรนเรชองศรท28940
34 เดดกหญภงจารกวรรณ  สทกา28961
35 เดดกหญภงเจนนทท  แมดคเนดบ28962
36 เดดกหญภงณภชกานตน  แกบวโคตร28964

หหองทรช  5  รวม  36  คน ( ช. 21, ญ. 15)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นายนภรมภตร  นามวภจภตร
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายเกทยรตภภรทร  จรนทรนหลบา28799
2 เดดกชายชนะชรย  จรนทะแพน28800
3 เดดกชายชรยวรฒนน  ดจาดง28801
4 เดดกชายณรฐวรตร  เอดนมทเชชกอ28802
5 เดดกชายทฤษฎท  สทนกจาคจา28803
6 เดดกชายธนดล  อรนภรกดท28804
7 เดดกชายธทระนภตภ  โชตภนภมภตธารา28806
8 เดดกชายปฐมพงศน  งอกงาม28807
9 เดดกชายพชรพล  ปปดตรงถานรง28808

10 เดดกชายพทรพล  คจาศรกดภดดา28809
11 เดดกชายรรงสภมรนตกน  อรนภรกดท28811
12 เดดกชายวภชชากร  สกกลอภนทรน28812
13 เดดกชายศภรภพงศน  ทองแสง28813
14 เดดกชายสถาพร  ภนชาดา28814
15 เดดกชายสกพลธวรฒนน  แดงมทสท28815
16 เดดกชายอรรณพ  เบดญจศทล28816
17 เดดกชายกกลภนทร  สทขกลท28941
18 เดดกชายจภระเมธ  จจาปาวงษน28942
19 เดดกชายชยรนตน  กวานดา28943
20 เดดกชายณรฐดนรย  เชชกอนาขตา28944
21 เดดกชายณรฐวกฒภ  มรทงฆรทง28945
22 เดดกหญภงกานตนพภชชา  ปลรดพรหม28818
23 เดดกหญภงกรญญาภรค  เครชอบกญ28819
24 เดดกหญภงชนาภรทร  การไรต28821
25 เดดกหญภงณรฐนรนทน  ซชทอตรง28822
26 เดดกหญภงธนรญชนก  พลหาญ28823
27 เดดกหญภงปนรดดา  อรคลา28825
28 เดดกหญภงพรพภกา  ชาวโคกขท28827
29 เดดกหญภงพภชาภา  พรนธนเรภทมสกกล28828
30 เดดกหญภงศศภธร  สอนสจาโรง28831
31 เดดกหญภงนรฎฐชา  ศทรท28965
32 เดดกหญภงเนตรชนก  บกตตะราช28966
33 เดดกหญภงปปยพรรณ  มกมธกรท28967
34 เดดกหญภงพาขวรญ  โควภนทะสกด28968
35 เดดกหญภงพภมพา  เวทยงบตอแก28969
36 เดดกหญภงวรภศรา  โกจารยนศรท28971

หหองทรช  6  รวม  36  คน ( ช. 21, ญ. 15)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นางทองทภพยน  เนตรซภว, 2.นางสาวฐานภตา  บรวระบรดทอง
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกภตตภนรนทน  ทรดทาน28835
2 เดดกชายณรฐวกฒภ  เขททยงสถกตง28838
3 เดดกชายธนพล  ทรบซบาย28839
4 เดดกชายธนรฐเทพ  ธาตกดท28840
5 เดดกชายปนรญชรย  ทรบพรนธน28842
6 เดดกชายพรชรย  พกทธบกรท28843
7 เดดกชายพทรภรทร  พภมพนภนธร28844
8 เดดกชายภนธเนศ  เอดนดน28845
9 เดดกชายรรตนชวภล  สายนะลา28846

10 เดดกชายวภทวรส  ชนชท28847
11 เดดกชายศภวรฒนน  สภมสระ28848
12 เดดกชายสมศรกดภด  ปานเนาวน28849
13 เดดกชายสกภาวภตตน  ไชยตะมาตยน28850
14 เดดกชายอภทธภพล  พรมมาลท28851
15 เดดกชายเทวฤทธภด  แกบวโท28946
16 เดดกชายธนพรฒนน  พรมแปปนดท28947
17 เดดกชายพภชภตชรย  นามแกบว28951
18 เดดกชายภคภรทร  หงษนสภนท28952
19 เดดกชายเมธาสภทธภด  กลบาแขดง28953
20 เดดกชายณรฐพล  วงศนเตชะวภวรฒนน29018
21 เดดกหญภงปพภชญา  ศรทดท28859
22 เดดกหญภงมภทงกมล  แกบวสทดา28863
23 เดดกหญภงวรรวภษา  พรนสทลา28864
24 เดดกหญภงสกจภตรา  มวลจกมพล28865
25 เดดกหญภงสกภาวดท  ชกมหภน28866
26 เดดกหญภงอนรญญา  ปานกลาง28867
27 เดดกหญภงมลฤดท  สมศรท28868
28 เดดกหญภงอรญมณท  กบอนคจา28869
29 เดดกหญภงเปรมฤดท  สมพภมพน28950
30 เดดกหญภงศภรภทรรพยน  ศรทสงคราม28972
31 เดดกหญภงสกธภมา  วงนาหลบา28973
32 เดดกหญภงเสาวลรกษณน  ลวงงาม28974
33 เดดกหญภงอรภศรา  กบอนเกตก28975
34 เดดกหญภงอภนธกภา  แหลมคม28976

หหองทรช  7  รวม  34  คน ( ช. 20, ญ. 14)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางละเอทยด  สกรพล, 2.นางจกฑามาส  เสารนแกบว
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกภตตภพงศน  ประเสรภฐศรกดภด28870
2 เดดกชายไกรวภชญน  ประพรนธนศรท28871
3 เดดกชายชนาธภป  แดนดงยภทง28872
4 เดดกชายณรงคนฤทธภด  เทพาขรนธน28873
5 เดดกชายณรฐวกฒภ  เตทยนขกนทด28874
6 เดดกชายทภนกร  สทไว28875
7 เดดกชายธนพล  นนทะปะ28876
8 เดดกชายธรานนทน  ปปปนงาม28877
9 เดดกชายธทรศรกดภด  ศรทโสภณ28878

10 เดดกชายปพลสรนตน  สกขมรทน28879
11 เดดกชายพรเทพ  ทองรรกษน28880
12 เดดกชายพทรยากร  แหลมคม28881
13 เดดกชายเลอสรนตน  อกปนรนทน28883
14 เดดกชายศกภกร  มกพภลา28885
15 เดดกชายสกเมธ  บกญรอด28887
16 เดดกชายเอกนรภนทรน  วงษนบกตร28888
17 เดดกชายวชภรวภทยน  อาษาราช28954
18 เดดกชายศกภชรย  ดทมภตร28956
19 เดดกชายสภทธภชรย  พลเสนา28957
20 เดดกชายธทรภรทร  เคนมา29476
21 เดดกหญภงกรรวท  ปกยปปญจะ28889
22 เดดกหญภงนภลมณท  อกทปา28894
23 เดดกหญภงประพรดศร  เมาะคา28895
24 เดดกหญภงพรพภมล  สมรครสมาน28897
25 เดดกหญภงพภทยารรตนน  กองกะมกด28898
26 เดดกหญภงเมศภนท  แสนหลบา28899
27 เดดกหญภงวรรญญา  สมรรก28900
28 เดดกหญภงศศภประภา  บกตดา28901
29 เดดกหญภงสกมาทตา  จรนทรวภเศษ28903
30 เดดกหญภงอนกธภดา  หมชทนหนบา28904
31 เดดกหญภงจภรนรนทน  โสภาจรนทรน29468
32 เดดกหญภงแพรวพราว  พพทงสจาโรง29470
33 เดดกหญภงสกชรญญา  หรสดภนสกวรรณ29473
34 เดดกหญภงธภชากร  เชภดชน29474
35 เดดกหญภงนกชวรา  ใจอตอน29475

หหองทรช  8  รวม  35  คน ( ช. 20, ญ. 15)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 9

ครรทรชปรศกษา : 1.นางแจตมจรนทรน  จรนทรนหลบา, 2.นางธภดา  โกจารยนศรท
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายตะวรน  บกษราครม28732
2 เดดกชายธทรภรทร  ดบวงครทเเกบว28735
3 เดดกชายรชต  สทโชตภ28740
4 เดดกชายธนรชชา  ชตางเหลดก28805
5 เดดกชายชนะพงษน  ฝฝายอกปละ28836
6 เดดกชายมาฆะ  นรมาตร28882
7 เดดกชายณรฐวกฒภ  ปปญญาธนาธภป28910
8 เดดกชายนพกร  ยศธสาร28913
9 เดดกชายปภาวภชญน  นามมา28914

10 เดดกชายเอกราช  ปลรดโส28923
11 เดดกชายธรนวา  ดทพรบอม28948
12 เดดกชายนพเดช  อรตถาชน28949
13 เดดกชายหาญชรย  ใจเมชอง28958
14 เดดกหญภงกรณฑภกา  โคตรทภพยน28712
15 เดดกหญภงจภรรชญา  คจาชา28713
16 เดดกหญภงฉรตรฑรภกา  จรนทรนวภเศษ28714
17 เดดกหญภงหทรยพร  แสนกนล28725
18 เดดกหญภงฐภตภรรตนน  แสนวรนดท28750
19 เดดกหญภงบกษบามภนตรา  บรวสกข28752
20 เดดกหญภงศกภภสรา  โมวงษน28758
21 เดดกหญภงหนพทงฤทรย  รภกจาแง28759
22 เดดกหญภงณรฎฐณภชา  พภลาบกตร28786
23 เดดกหญภงมธกรภน  สารไชย28793
24 เดดกหญภงศกาวรรตนน  บจารกงเชชกอ28795
25 เดดกหญภงกมลลรกษณน  นกตมสกข28817
26 เดดกหญภงปวทณา  วะหาโล28826
27 เดดกหญภงวรรนภสา  นายาว28830
28 เดดกหญภงสกภาวดท  ขวาวงษน28833
29 เดดกหญภงอธภชา  สวยผรกแวตน28834
30 เดดกหญภงกรกมล  กะตะสทลา28852
31 เดดกหญภงพรพภมล  เกตกมาลา28861
32 เดดกหญภงพภณทภพยน  ทภมา28862
33 เดดกหญภงเกศภนท  พระเอก28890
34 เดดกหญภงจกลทพร  กลรบรภนทรน28891
35 เดดกหญภงชลนภา  จรนโทสท28892
36 เดดกหญภงสกชาดา  ปานเนาวน28902
37 เดดกหญภงกรญญานรฐ  บกตรพรม28924
38 เดดกหญภงธภดารรตนน  อกตนเรชอน28929

หหองทรช  9  รวม  38  คน ( ช. 13, ญ. 25)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.2  หหองทรช 10

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนภสา  เหลตาบรวดท, 2.นางสาวปภรสรา  ทภพยนทจามา
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกรกต  ชจานาญพล28692
2 เดดกชายธนวรฒนน  ประโยตรง28734
3 เดดกชายกฤษดา  แกบวสกพรรณ28763
4 เดดกชายชาญวภทยน  บนโฮม28837
5 เดดกชายธทระวรฒนน  สมศรท28841
6 เดดกชายมาณพ  นรมาตร28917
7 เดดกชายวกฒภชรย  มาสา28955
8 เดดกหญภงณภชาภรทร  บกญทรน28716
9 เดดกหญภงพภชชานรนทน  อกดหนกน28720

10 เดดกหญภงศภรภรรตนา  เจทยดนอก28723
11 เดดกหญภงอลภศรา  หรรทงโนนโพธภด28726
12 เดดกหญภงกนกกร  สกขสบาย28745
13 เดดกหญภงจภรรชญา  สภนเพดง28748
14 เดดกหญภงพภชญธภดา  สกทมา28755
15 เดดกหญภงอภศรภยาภรณน  โพชะกะ28761
16 เดดกหญภงอรญชภสา  เมชองพา28762
17 เดดกหญภงจภราพร  เคนานรนทน28784
18 เดดกหญภงพภชญาภา  โพชะกะ28792
19 เดดกหญภงสกภรตรา  เสรภมศรท28797
20 เดดกหญภงจกฑามณท  พพทงพกทธ28820
21 เดดกหญภงนภรชา  จจานงศรท28824
22 เดดกหญภงมานภดา  มนลศรท28829
23 เดดกหญภงสกกรญญา  สทแกบว28832
24 เดดกหญภงจกฑามาศ  แบบบาง28853
25 เดดกหญภงชลธภชา  พพทงพกทธ28854
26 เดดกหญภงณรฐพร  สทขกลท28855
27 เดดกหญภงธรญลรกษน  แกบวสมจรนทรน28857
28 เดดกหญภงนภรมล  หานามไชย28858
29 เดดกหญภงปปณฑภตา  บกบผา28860
30 เดดกหญภงธภดารรกษน  ปปตานกวรฒนน28893
31 เดดกหญภงปานชทวา  โตดตามท28896
32 เดดกหญภงอารทรรตนน  สภงสาทร28905
33 เดดกหญภงณรฐวดท  วระวงคน28928
34 เดดกหญภงอรรญญา  เสาหลตอน28939
35 เดดกหญภงกกลจภรา  มนลมา28959
36 เดดกหญภงกรญญาภรทร  เจรภญใจ28960
37 เดดกหญภงญาณภา  บกญเทาวน28963
38 เดดกหญภงรรชนก  ขรนทะสภทธภด28970

หหองทรช  10  รวม  38  คน ( ช. 7, ญ. 31)

หนบาททท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 1

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

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 นายเฉลศมประเทศ  พศมาลนย28160
2 เดดกชายชนภนทรย  วรรณชนย28161
3 เดดกชายธนนทเทพ  ยสทธชนย28162
4 เดดกชายธรณศนทรย  สสนาโท28163
5 นายนภดล  เนาวยวงษย28164
6 นายนภนสกร  สวะรนมยย28165
7 เดดกชายปลายสศงหา  อออนมล28166
8 เดดกชายรพลภนทร  บนวพาภภเขลยว28167
9 นายรนฐศาสตรย  แสนศศลา28168

10 เดดกชายศรนณยพงศย  ศรลเชลยงขวาง28169
11 เดดกชายศศลปกร  คศดการ28170
12 เดดกชายสหรนฐ  ชอบภภเขลยว28171
13 เดดกชายสสพนฒนานนทย  ปสยปปญจะ28172
14 เดดกชายอานนฐ  นสยนน28173
15 เดดกหญศงจศรนชฌญา  สรรอยพาน28174
16 เดดกหญศงญาณศศา  จจาปาบสรล28175
17 เดดกหญศงณภนทร  เชตตอคจาเยลย28176
18 เดดกหญศงณนฏฐธศดา  บนวแดง28177
19 เดดกหญศงณนฐณศชา  แสนสสรศนทรย28178
20 เดดกหญศงธนญญลนกษณย  จจาปาทศ28179
21 เดดกหญศงบสณยาพร  นศดคจาหาร28181
22 เดดกหญศงปรลดลญาตศตพร  เพดญสสข28182
23 เดดกหญศงปปทมาภรณย  ไชยดจา28183
24 เดดกหญศงพรพรรษา  จสรนน28184
25 นางสาวพศมพยพศกา  วศเศษสา28186
26 เดดกหญศงพศมลพรรณ  เฮราประมงคย28187
27 เดดกหญศงภนคจลรา  แสนเสรศม28188
28 เดดกหญศงภภษณศศา  ภภชมศรล28189
29 นางสาวเมธาวดล  นศยมชาตศไทย28191
30 เดดกหญศงวสสนนนทย  สลมนตรล28192
31 เดดกหญศงศรสดา  เชตตอหนองไฮ28193
32 เดดกหญศงสสรภา  วงษยจนนลา28194
33 เดดกหญศงณนฐชยา  ปปดตนงถานนง28195
34 เดดกหญศงปปทมาวรรณ  พลศศรศ28269
35 เดดกหญศงศศรภนสสร  มลใจ28516

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

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นายบสญจนนทรย  กรานอศนทรย
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 นายธนานพ  พสทธา28040
2 เดดกชายกรกต  เขตตอนาขอา28200
3 เดดกชายฉนตรกจาพล  ยอดศรล28203
4 เดดกชายณนฐพงษย  หงษาพนน28204
5 นายธลรภนทร  ชอบครา28207
6 เดดกชายปปยะวนฒนย  อนสกภล28209
7 เดดกชายภาณสภนทร  พลแสง28211
8 นายรนฐศาสตรย  กศจทน28212
9 เดดกชายวนฒนพงษย  ธลรสสวรรณกสล28213

10 เดดกชายศศวนช  ขจาจศตรย28214
11 นายสศทธศพร  บนวสสข28215
12 เดดกชายอภศชาตศ  คจาพศทภรยย28216
13 เดดกชายอนครชนย  มธสวร28217
14 เดดกชายเกองกาจ  มสมสจา28481
15 เดดกชายคทาวสฒศ  กองหาโคตร28482
16 นายชาญเดช  บสราณรนตนย28484
17 เดดกชายอภศสศทธศต  อออนสล28497
18 เดดกชายนวพรรษ  เยดนใจ28528
19 นายภาณสพงศย   โคตร ยอด28532
20 เดดกชายอนสวนฒนย  แหลมคม28538
21 เดดกชายปภนงกร  นาเหลดก28603
22 เดดกหญศงกรชนก  ทนพยยคงเจรศญ28218
23 เดดกหญศงเกตสนภา  จนนดล28219
24 เดดกหญศงจนนทกานตย  ศรลดารา28220
25 เดดกหญศงจสฑามาศ  จารนตนย28221
26 เดดกหญศงชลธศชา  จศนนารนกษย28222
27 เดดกหญศงณนฐธศดา  ไชยนา28223
28 เดดกหญศงธนพร  เพชรดจา28224
29 เดดกหญศงธศดารนตนย  พลขยนน28225
30 เดดกหญศงนาฏนภา  อสอนเอม28226
31 เดดกหญศงปณศตา  กอนทอง28227
32 นางสาวปปทมา  เหลอาพรม28228
33 นางสาวภวศตรา  จนนทะสลลา28231
34 เดดกหญศงวศราสศนล  หมตทนฤทธศต28235
35 เดดกหญศงศศรศณภา  คามะนา28236
36 เดดกหญศงธนพร  พนนธโคตร28545
37 เดดกหญศงศศรศญญา  วงษยทะนล28556
38 เดดกหญศงสศรศกนญญา  สมคศด28557

หหองทรช  2  รวม  38  คน ( ช. 21, ญ. 17)

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1.นางจศราพร  แฝงดาหาร, 2.นายประหยนด  สสอมมาตยย
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกรพศทนกษย  ทศสศไข28240
2 เดดกชายกฤตภาส  สารศมา28241
3 เดดกชายจนกรศน  ใจรรอน28242
4 เดดกชายชนะพล  ดลหลรา28243
5 นายณนฐพนธย  บนวเยดน28245
6 นายธนภนทร  โคตรรนกษา28246
7 เดดกชายธลรภนทร   แกรวกศทง28247
8 นายนนนทพงศย  ตรนพนนธย28248
9 เดดกชายปสญญพนฒนย  ศนกดศตนาราโรจนย28249

10 เดดกชายภานสพงษย  วงษาสม28251
11 เดดกชายราชศต  อนนคทนศนย28252
12 เดดกชายวศชญยพล  พรเฉลศมเกลยรตศ28253
13 เดดกชายศสกลวนฒนย  คงพา28254
14 เดดกชายสสภโชค  ชานนทย28255
15 เดดกชายอภศโชตศ  วศชาโคตร28256
16 นายอนครเดช  แดงมลสล28257
17 เดดกชายพนชรพล  แสนพงษย28531
18 เดดกชายรนฐภภมศ  สสโพธศต28533
19 เดดกชายสศทธศกร   สาระพล28537
20 เดดกชายวลรภนทร  ปปองสสข28598
21 เดดกชายกนกพงศย  วศเศษนนนทย28604
22 เดดกชายณรศนโท  พตตนดอนเคดง29019
23 เดดกหญศงชสตศกาญจนย  เชตตอในเวลยง28262
24 เดดกหญศงณนฐธศดา  ปานเนาวย28263
25 นางสาวธศดารนตนย  ศรลลาจนนทรย28265
26 เดดกหญศงนาตาลล  สารสล28266
27 เดดกหญศงปทศตตา  ศรลศนกดศต28267
28 เดดกหญศงประภาสศรศ  ฉนตรารวลพนฒนย28268
29 นางสาวพรชศตา  เหลาประเสรศฐ28270
30 เดดกหญศงภนทรธศดา  ลาโมร28272
31 เดดกหญศงวรนทยา  ประจศตร28275
32 เดดกหญศงเวยยนศกา  เชตตอผนกชล28276
33 เดดกหญศงศสภนตนยตรา  บนวเยดน28277
34 เดดกหญศงอนจฉราพร  แฝงฤทธศต28279
35 เดดกหญศงกศตศยาภรณย  โชคนาฮล28541
36 นางสาวภนทรวดล  จจาปาวงษย28552
37 เดดกหญศงอธศตศยา  สารไชย28558

หหองทรช  3  รวม  37  คน ( ช. 22, ญ. 15)

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นางอรทนย  แดนสศงหย, 2.นางภนทรานศษฐย  สศงหยบสราณ
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤตเมธ  วอนอก28280
2 เดดกชายจนกรศน  เทลทยงธรรม28281
3 เดดกชายชนาธศป  วงศรล28282
4 เดดกชายชศนภนทร  แสงโคตร28283
5 เดดกชายณนฐพล  จนกไชย28284
6 เดดกชายทศนกร  นาสศงหย28285
7 เดดกชายธนภนทร  แสนสสด28286
8 นายธลรศนกดศต  แกรวไตรรนตนย28287
9 เดดกชายนศธศวนฒนย  คศดพศนศจ28288

10 เดดกชายประสบโชค  รนกประยภร28289
11 เดดกชายปสญญพนฒนย  คจามณลจนนทรย28290
12 นายพลรยสทธ  สสจรศต28291
13 เดดกชายภลรพนฒนย  ภาดล28292
14 เดดกชายวงศกร  คลนงจนนทรย28293
15 เดดกชายศสภชนย  ผาพศมพย28294
16 นายสสภนทร  กศจนอก28295
17 เดดกชายอภศธาน  มภลมล28296
18 เดดกชายอนครเดช  ผลาชศต28297
19 เดดกชายธนพล  อนนภนกดล28526
20 เดดกชายปฏศภาณ  แสงสสข28529
21 เดดกชายปปยะพงษย  อดทน28530
22 เดดกชายปปยวนฒนย  บสตทจนนทรย29020
23 เดดกหญศงกฤตยา  ศศรศมงคล28298
24 เดดกหญศงเกษราพร  มนทงคนทง28299
25 นางสาวจารสวรรณ  หงษยมาลนย28300
26 เดดกหญศงณนฐรศยา  เวลยงดศนดจา28303
27 เดดกหญศงธศตศมาวดล  นศระ28305
28 เดดกหญศงนศชานนญ  พศมพยศรล28306
29 เดดกหญศงปานชลวา  สนงสมานนนทย28308
30 เดดกหญศงพศมพศศา  สนาม28310
31 เดดกหญศงศรนณยยพร  ยมศรล28315
32 เดดกหญศงศสภนทรภรณย  กองกะมสด28316
33 เดดกหญศงสสธาสศณล  สลสสพนฒนย28317
34 เดดกหญศงอนชราภรณย  หาญโคกกรวด28319
35 เดดกหญศงไพลศน  แสงจนนทรย28510
36 นางสาวสายสวรรคย  สสวศชนย28517
37 เดดกหญศงจนนจศรา  หลอมเหลา28542
38 เดดกหญศงนนนทศชา  จนนโทศรล28547
39 นางสาวยสภาดา  โพธศตศรล28553

หหองทรช  4  รวม  39  คน ( ช. 22, ญ. 17)

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวนนสรา  ศรลอาจ, 2.นายองอาจ  อศทมกลาง
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 นายกฤษกร  สศทธศศนกดศต28320
2 เดดกชายจศรพนนธสย  สลโพนเพดก28321
3 เดดกชายชยพล  พนนอรน28322
4 เดดกชายณรงคยเดช  ชลไพร28323
5 เดดกชายธณาธศป  โสชารล28325
6 เดดกชายธลระพงษย  เพดงพาทยย28327
7 นายพลรวนฒนย  ภภคจา28330
8 เดดกชายภภตศ  คงประพนนธย28331
9 นายวรเดช  นาชจา28332

10 เดดกชายวสฒศพงษย  มภลสนน28333
11 เดดกชายศสภวศชญย  จนนโทศรล28334
12 เดดกชายหนสดศนทรย  นาเหลดก28335
13 นายอภศนนทธย  ถนงมาตยย28336
14 นายอนครวศทยย  นารมยย28337
15 เดดกชายณนฐพงษย  ไลอเสตอ28485
16 เดดกชายพชรพล  ทวลคจา28492
17 เดดกชายทรงสศทธศต  พลมนทน28525
18 นายอรศยะ  ยามล28539
19 เดดกชายณนฐภภมศ  หมนทนบออแก29017
20 นายธราดล  โฮมคจา29463
21 เดดกชายคฑาวสฒศ  พวงรนก29469
22 นางสาวชสลลพร  ไชยศรล28302
23 เดดกหญศงกวศนธศดา  แสงจนนทรย28338
24 เดดกหญศงขวนญจศรา  สนธศสนมพนนธย28339
25 เดดกหญศงฉนตรกนก  ขาวสวรรคย28341
26 เดดกหญศงฐาปนลยย  ไทยมานลต28342
27 นางสาวณนฐวลนญชย  บสตรพนนธย28343
28 เดดกหญศงธลมาพร  ทนนนหา28345
29 เดดกหญศงเนตรดาว  คจาพรมมา28346
30 นางสาวปานรวล  อนกษรณรงคย28348
31 เดดกหญศงพรพศมล  เขลทยงสถสอง28349
32 เดดกหญศงพศยดา  ชจานานพล28350
33 เดดกหญศงมณฑศตา  ดลเลศศ28351
34 เดดกหญศงวนนนญา  สสธรรมา28353
35 เดดกหญศงวราภรณย  สสวรรณยาน28354
36 เดดกหญศงศรนณรนชตย  โสภาแดง28355
37 นางสาวศสภาพศชญย  เอกรนกษา28356
38 นางสาวสสพศชฌายย  ไชยตะมาตยย 28357
39 เดดกหญศงอนฐภศญญา  อสอนนาวศน28359

หหองทรช  5  รวม  39  คน ( ช. 21, ญ. 18)

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นายฤทธล  กนญญาสศทธศต, 2.นางมะนศตยย  กนญญาสศทธศต
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายฐปนวนฒนย  จนนทรยชมภภ28244
2 เดดกชายกฤษฎา  มลหาฤทธศต28360
3 เดดกชายกฤษฎา  เยดนใจ28361
4 เดดกชายจศรศนกดศต  สลวงคย28362
5 เดดกชายชยานนนตย  หนนกแนอน 28363
6 นายฐปนวนฒนย  ศรลมานะศนกดศต28364
7 เดดกชายดรนณภพ  รภรสมกาย28365
8 เดดกชายธนวนฒนย  บนวนศทม28367
9 เดดกชายธลรพนฒนย  นามวศเศษ28368

10 นายนศรนนทรยดร  สสวอ28369
11 เดดกชายปรศพนฒนย   สสวรรณย ทอง28370
12 นายพงษยพศพนฒนย  ปปองโลอหย28371
13 นายรพลพนฒนย  นศลยาน28373
14 เดดกชายวรเวท  พละ28374
15 นายอนาคศม  นนนทะแพง28377
16 นายอภศนนนทย  พงษยกลาง28378
17 เดดกชายอนษฎาวสษ  ไพรวงษย28379
18 เดดกชายกนนตณนฐ  นศลชนย28480
19 นายเจษฎา  เกษมสสข28483
20 เดดกชายเดวศด  บนวเยดน28486
21 เดดกชายนพรนตนย  นรมาตยย28489
22 นางสาวชญานล  บสสาทศพยย28383
23 เดดกหญศงณศชาภนทร  ศศลปพภลผล28385
24 เดดกหญศงนภนสรา  พนดพรม28387
25 เดดกหญศงปรารถนา  เเกรวยา28388
26 เดดกหญศงพรรณกาญจนย  เพลยวงษย28390
27 เดดกหญศงศรสตา  เชตตอในเขา28396
28 เดดกหญศงสสภนทร ตรา   พรมสา28397
29 เดดกหญศงกศตตศมา  แสนเสารย28499
30 เดดกหญศงจนนจศรา  ฤทธศตมนตรล28500
31 เดดกหญศงอรสา  แปยาว28519
32 เดดกหญศงกมลวรรณ  เจรศญธนญกรณย28540
33 เดดกหญศงชลธศชา  จนนพสฒ28544
34 เดดกหญศงธศดารนตนย  ประจนนศรล28546
35 เดดกหญศงวรรณศสา  สายญาตศ28555
36 เดดกหญศงอรศษา  ทองทออ28559
37 นางสาวบนณฑศตา  หลราปสย28599
38 เดดกหญศงชลธศชา  หลอดบสตร28643

หหองทรช  6  รวม  38  คน ( ช. 21, ญ. 17)

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นายสศทธศชนย  ปปาโพธศตชนน, 2.นางสาวปนนดดา  ปปดชาเขลยว
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกนญจยกวล  บสญทนน28400
2 เดดกชายเจนรศนทรย   โสพนฒนย 28401
3 เดดกชายชนชวาลยย  มะลศโค28402
4 เดดกชายณนฐกร  พลเดโช28403
5 นายดนษกร  จจาชาตศ28404
6 เดดกชายธนกร  สสระหศต28405
7 เดดกชายธนาธศป  รศดทศนา28406
8 เดดกชายธลรนช  คจางาม28407
9 เดดกชายบนญชา  วศชาโคตร28408

10 เดดกชายพงษยสวนสดศต  เเพงวงษย28410
11 นายภนทชรพงษย  ราลนงสศทธศต28411
12 เดดกชายรพลพนฒนย  วงษยชาลล28412
13 เดดกชายวศศน  คจางาม28413
14 เดดกชายสนญชนย  หลอมชอางคจา28414
15 เดดกชายอนสชศต  อออนสล28415
16 เดดกชายอภศสศทธศต  ผางจนนดา28416
17 นายธนดล  แกรวเกดบคจา28487
18 เดดกชายภาณสพงศย  เอดนดภ28493
19 เดดกชายวนชระพงษย  อสทนยเลลตยง28494
20 เดดกชายสนนตศภาพ  โพธศตพนฒนย28495
21 นางสาวจศราภรณย  รศนทา28420
22 เดดกหญศงชนกนนนทย  บบงลอย28421
23 เดดกหญศงฐศตศวรดา  สลพาฮาด28422
24 เดดกหญศงณศชาวลรย  บสตกศจ28423
25 เดดกหญศงธนญยพร  สมออออน28424
26 เดดกหญศงนภาพร  ประทสมเพดชร28425
27 เดดกหญศงบสณยานสช  สมานมศตร28426
28 เดดกหญศงปรลยาภรณย  พนนภนกดล28427
29 เดดกหญศงปปยนสช  พงษยชนย28428
30 นางสาวพรรณรนตนย  รสองแสง28429
31 เดดกหญศงแพรวา  จศตแหลม28430
32 เดดกหญศงมนนสนนนทย  คจาเขลยว28431
33 เดดกหญศงวนชรธศดา  สศงหยนอก28434
34 เดดกหญศงศศศกานตย  สสนาโท28435
35 เดดกหญศงสสภนสสร  พสอมศรล28437
36 เดดกหญศงอสลนยวรรณย  เขดมราช28439
37 นางสาวจลรนนนทย  คนยง28501
38 เดดกหญศงรสองศศรศ  มนงคะรสดร28512
39 เดดกหญศงเนตรชนก  นาคลา29021

หหองทรช  7  รวม  39  คน ( ช. 20, ญ. 19)

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวหนถยา  เคราะหยดล, 2.นายณนฐกานตย  สารสสข
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 นายคสณากร  อออนหลรา28003
2 เดดกชายกศตตศคสณ  กลราหาญ28440
3 เดดกชายกศตศพนฒณนฐฎย  ศรลบสญเรตอน28441
4 เดดกชายเจรศญโชค  คงแหลม28442
5 นายชนยมงคล  โพธศตถศน28443
6 เดดกชายดนสกร  จนนทรประทนกษย28445
7 เดดกชายธนกฤต  เหลาครา28446
8 เดดกชายธนญเทพ  มโนวรรณย28447
9 เดดกชายนพคสณ  ทองสนตยย28448

10 เดดกชายบสณยเกลยรตศ  แทองหศน28449
11 เดดกชายปปยพล  หลอมเหลา28450
12 เดดกชายพจนพงศย  สลแกรวนตจาใส28451
13 เดดกชายภาณสพงศย  ปปปนเมตอง28452
14 เดดกชายรนงสรร  กบกกรอง28453
15 เดดกชายสนญญา  สนงขยพยสง28456
16 เดดกชายอนสวนฒนย  ศรลวศเศษ28457
17 เดดกชายอภศสศทธศต  หนนกแนอน28458
18 เดดกชายปกรณยเกลยรตศ  จนนทรยไชย28490
19 เดดกชายอนสวนฒนย  สะใบ28496
20 เดดกชายเกศดา  ตาแหวน28520
21 เดดกชายคสณวศสศฐ  พลทองสถศตยย28521
22 เดดกชายเจษฎากร  โคตรสม28522
23 เดดกชายธลรภนทธรย  รนกไทย28527
24 เดดกชายวรพล  รนชชสศศรศ28535
25 นางสาวกนกนภนส  ไกรดวง28459
26 เดดกหญศงเขมนศจ  สศงหยภภธร28461
27 เดดกหญศงทศพากร  ภาระวนน28465
28 เดดกหญศงธารทศพยย  ลลมล28466
29 เดดกหญศงปวรศศา  พาแสง28469
30 เดดกหญศงปปยภนทร  ไสววรรณย28470
31 เดดกหญศงแพรวา  สอนวงษย28472
32 เดดกหญศงวรนสช  สนงประเสรศฐ28475
33 เดดกหญศงอรปรลยา  นวลสนศท28479
34 เดดกหญศงยสธศดา  นนดประโม28511
35 นางสาววรรณวศสา  กองกะมสด28513
36 เดดกหญศงอตศพร  อสทนยเรตอง28518
37 เดดกหญศงจลระประภา  กองกะมสด28543
38 เดดกหญศงพนศตพศชา  พศลาพอน28550
39 เดดกหญศงลภนสรดา  เทลยนทนบศร28554

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

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 9

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวนศตยา  เทพาขนนธย
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายทวลศนกดศต  อาณนตศวรรณกร28205
2 เดดกชายพนสกร  บสญ เรตอง 28210
3 เดดกชายพลรยสทธ  สวยกลาง28250
4 นายณนฐวสฒศ  คราแหวน28324
5 เดดกชายปราบดา  ธรรมะ28328
6 นายศรณยภศชนย  เชตตอหนองใฮ28375
7 เดดกชายสหรนฐ  ระแหง28376
8 เดดกชายศศรวศทยย  ชนยเกษมสกสล28455
9 เดดกชายธาราธลรย  มาศรล28488

10 นางสาววรนฏฐยา  เเสนบสญยนง28234
11 เดดกหญศงกฤตธลรา  ชนใฮ28258
12 เดดกหญศงเกศราภรณย  โนนเขวา28259
13 เดดกหญศงจารสวรรณ  ลาอออน28260
14 เดดกหญศงธนพร  โยวะรส28264
15 เดดกหญศงรนตตศยา  ปานกลาง28273
16 เดดกหญศงสสทธศดา  สมศรลงาม28278
17 เดดกหญศงเจนจศรา  สลลาสม28301
18 เดดกหญศงปนนดดา  อสดม28307
19 เดดกหญศงภนทรานศษฐย  โลหศตยา28311
20 เดดกหญศงลนกษณยขณา  ปานกลาง28313
21 เดดกหญศงรสองทศพยย  สยามล28352
22 เดดกหญศงอรกนญญา  ผางพนนธย28358
23 เดดกหญศงขวนญทศวา  สาระพศมล28381
24 เดดกหญศงจศตรสสตา  กางเกตส28382
25 เดดกหญศงวรศนธร  ใจดล28395
26 เดดกหญศงขวนญฤทนย  นระมาตรย28419
27 นางสาวรสรงแพร  เพชรนศล28432
28 เดดกหญศงจศราภรณย  สสทธศดอาง28462
29 เดดกหญศงชนมยนศภา  มลลาด28463
30 เดดกหญศงนรศศรา  ถาวร28467
31 เดดกหญศงพรลภนส  จนนทรยเรตองศรล28471
32 เดดกหญศงมนทธยรศดา  แกรวหานาม28473
33 เดดกหญศงหฤทนย  หวายแกรว28478
34 เดดกหญศงชยสดา  ใจกลรา28502
35 เดดกหญศงณนฎฐพร  หงษาพนนธย28503
36 เดดกหญศงปวรศศา  พศมพยจนนทรย28508
37 เดดกหญศงวนชราภา  ยาทา28514
38 เดดกหญศงเนตรณภศส  เปปาพศมพย28548
39 เดดกหญศงพนชราภา  ชมชน28551

หหองทรช  9  รวม  39  คน ( ช. 9, ญ. 30)

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.3  หหองทรช 10

ครรทรชปรศกษา : 1.นางวศณมล  สมเหลดก
ววชา ......................................................................................

เลขทลท ชตทอ นามสกสลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายธนภณ  นรองคนบง28206
2 เดดกชายธนกร  ลาภเจรศญ28366
3 เดดกชายปปญญากร  ฤาชา28409
4 นายเอกมงคล  ดอนสศนธสย28417
5 เดดกชายณนฐนนนทย  สสวรรณเก28444
6 เดดกชายวนชรพงษย  ซรายโฮง28454
7 เดดกหญศงพรจสฬาลนกษณย  บสญสวนสดศต28229
8 นางสาวรนชดาพร  ซะชา28232
9 นางสาวลลศตวดล  สลราษฎรย28233

10 นางสาวสศรศนดา  สสอมนาค28237
11 เดดกหญศงอภนสสร  พศมพยภภธร28238
12 เดดกหญศงอรศสา  ขสนรายา28239
13 นางสาวลออรนตนย  ตศดชนย28274
14 เดดกหญศงธนนชพร  หอมพนนนา28304
15 เดดกหญศงพรทศวา  สามล28309
16 เดดกหญศงรนตนากร  วารลศรล28312
17 เดดกหญศงวราภรณย  มภลมา28314
18 นางสาวอภศญญา  สลจนนแดง28318
19 เดดกหญศงจศดาภา  หอมโสภา28340
20 เดดกหญศงกนญญาณนฐ  เทลยมเงศน28380
21 นางสาวฐศดาพร  มภลสอน28384
22 นางสาวปารศชาตศ  ยาทา28389
23 นางสาวมนนนยา  เขตทอนเมตอง28392
24 เดดกหญศงรสองนภา  สยามล28393
25 เดดกหญศงวนศสรา  ศศลธรรม28394
26 เดดกหญศงอรจศรา  ยาวะระ28398
27 เดดกหญศงกนญญานนฐ  สศงหยนรอย28418
28 นางสาวสวศชญา  พรมมา28436
29 นางสาวอรณศชา  คนนทะพรม28438
30 นางสาวกนลยยสสดา  อบมาสสอย28460
31 เดดกหญศงฐศตศวรรณ  หลนกกลาง28464
32 เดดกหญศงศศศประภา  ชนยเจรศญ28476
33 นางสาวสายรสรง  คจากภลมล28477
34 นางสาวกนกรนตนย  พลอยมสข28498
35 เดดกหญศงธณศตา  พภลทอง28504
36 เดดกหญศงนวดล  ชจานศงาน28506
37 นางสาวเบญญทศพยย  ทะนะวงคย28507
38 นางสาวพนชราภรณย  สสจนนทรย28509
39 เดดกหญศงวนนวศสา  เเดงอาจ28515
40 เดดกหญศงปวศนตรา  งามรนตว28549

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

หนราทลท 1 จาก 1 หนรา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.4  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษา : 1.นางวรรณภา  ปานเนาวว, 2.นางสาวกรรณณกา  ธาดา
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายณตฐดนตย  โตโส27738
2 นายประกาศณต  หลลมเหลชอง27740
3 นายสลงศตกดณด  ศรทสกทโธ27742
4 นายสรวณชญว  โฮมจตตกรตส27743
5 นายสณรวณชญว  นรมาตยว27744
6 นายอตครวณชญว  ลลจาจกมจตง27746
7 นายวตชรพล  มมลมชด27865
8 นายพงษกร  จตนทรวลอด28084
9 นายภมรณพงศว  วงศวนนอย28088

10 นางสาวกฤตพร  สรนอยเปาะ27747
11 นางสาวกตนลยา  ผลานณสงคว27748
12 นางสาวคกณารตกษว  เกทยรตณประดมลทอง27749
13 นางสาวจณราวดท  นามศรท27751
14 นางสาวชนตญธณดา  สะอาดเอททยม27752
15 นางสาวณตฐพร  ไชยสตงหาร27753
16 นางสาวทตศวรรณ  ชาตณนแทลน27754
17 นางสาวธณดารตตนว  จตนทะสทลา27756
18 นางสาวนภตสรา  วณลาไชย27757
19 นางสาวนวพรรณ  พวงไธสงคว27758
20 นางสาวปารณฉตตร  พรมโสภา27759
21 นางสาวยมลภตทร  ทองสก27761
22 นางสาวรกจณกร  ดมเถอะ27762
23 เดดกหญณงวรณศรา  ตมนบกดดา27764
24 นางสาวศณรณกานดา  ศรทวงษวชตย27765
25 นางสาวศณรณวรรณ  เหลลาดท27766
26 นางสาวอนกธณดา  สกนาโท27767
27 นางสาวอรณสรา  มมลกณตณ27768
28 นางสาวอตญชลท  เกตกนอก27769
29 นางสาวจณราวรรณ  มมลกตน27772
30 นางสาวชลธณชา  ชาแกนว27872
31 นางสาวปฐมาวดท  นนอยผาสม27878
32 นางสาวศกภณดา  ศรทบกญเรชอน27920
33 นางสาวกตณฐมณท  เหลลาวงษวศรท28101
34 นางสาวนทตนนา  รมปพรม28106
35 นางสาวกมลลตกษณว  ชาตณพณทตกษวกกล29061
36 นางสาวฑณฆตมพร  โนราช29062

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

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.4  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวชกณณษรตกษว  หมชทนศรทจมม, 2.นางสาวเจรณญพร  คกณทะวงษว
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายคกณานนตว  หลลมเหลา27737
2 นายพลกฤษ  เพทยซนาย27741
3 นายธนากร  เสาหลลอน27777
4 นายพณชยดนยว  พตฒนกกล27785
5 นายภาณกวตฒนว  เชณงรตมยว27788
6 นายณตลทวตฒนว  นณลโฉม27890
7 นายนตนทวตฒนว  นาหลวง27895
8 นายคกณาธณป  ไชยศรท28004
9 นายพทรภตทร  ศรทสณทธณด28016

10 นายณตฐพล  เอกรตกษา28079
11 นายวชณรวณทยว  ขกมดณนพณทตกษว28092
12 นายอภณรตกษว  ไชยกณจ28098
13 นายอตฐพร  บกญเสรณม28099
14 นายนพเกนา  เกษรมาลา28597
15 นายกตนตพณชญว  วรรณชณตยว28606
16 นางสาวชญานท  งานเกณฑว27798
17 นางสาวปปยธณดา  ไวทจา27841
18 นางสาวสรตญญา  สกดวณเศษ27845
19 นางสาวสณรณวณมล  มตญจาวงษว27846
20 นางสาวปาลณดา  ตรทศาสตรว27879
21 นางสาวศรตณยวพร  กองกะมกด27883
22 นางสาวสกนทรณยา  คจายศ27922
23 นางสาวรตชฎาภรณว  ดอนบนานเขทยว27959
24 นางสาวจกฑามาศ  อตฐปปน27985
25 นางสาวฐณตณมา  สทหานม27987
26 นางสาวปทณตตา  เจณมพตนธกว28029
27 นางสาวพณชญานณน  แปยาว28031
28 นางสาวพณมพวพณศา  ตมนบกดดา28032
29 นางสาวโยศณตา  บกตรรณนทรว28033
30 นางสาวรกจณรา  กองกะมกด28034
31 นางสาววณราภรณว  ปานเนาวว28035
32 นางสาวเพชรลดา  ภมขน28065
33 นางสาวสสณมาพร  มลภา28070
34 นางสาวอตจฉรณยา  ทตดบกตร28075
35 นางสาวณตฐธยานว  บานชน28104
36 นางสาวนภาพรรณ  แกนวสทบกตร28107
37 นางสาวปารณชาต  เรทยนบกตร28110
38 นางสาวอารยา  นาดท28115

หหองทรช  2  รวม  38  คน ( ช. 15, ญ. 23)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.4  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1.นายเกรทยงไกร  มกลทากกล, 2.นางอภณชญา  ภมทตดทาน
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายเกทยรตณภมมณ  บจารกงเชชลอ27736
2 เดดกชายปองพล  ชลางปรกง27781
3 นายชตยพณสณทธณด  มลวงเพดชร27814
4 นายมงคล  แสนกวนาน27863
5 นายพลเอก  บกญเลณศ27896
6 นายชยพล  ศรทจจาปา27931
7 นายสณรธทรว  วณชาโคตร27941
8 นายธนากร  อาสาภา27971
9 นายธนชา  ไชยศรท28008

10 นายธณตณนตนตว  อนวนมะโฮง28009
11 นายภทระพตฒนว  สกลมมาตยว28019
12 นายมงคลลตกษณว  พลแพงขวา28021
13 นายณตฐคกณ  นาโพธณด28042
14 นายเอกรณนทรว  โพธณดหนองแสง28058
15 นายนราธร  ซนายโฮง28081
16 นายจณราวตฒนว  เปปะชาญ29417
17 นายณตฐวตตณ  จจาปาเเพง29418
18 นายพทระพตฒนว  ปานกลาง29419
19 นายวทรพงษว  มทลกน29420
20 นางสาวจณราภรณว  อนตกทตศนว27750
21 นางสาวนภาพร  ชลางโม27800
22 นางสาวนกชธณดา  ชตยภณรมยว27877
23 เดดกหญณงอภณศราภรณว  นามฮาด27885
24 นางสาวอตจจณมา  สมงกลาง27924
25 เดดกหญณงแพมธณฎาพร  กองพล27958
26 นางสาวขนณษฐา  ถมสวตสดณด28024
27 นางสาวสกนตนทา  หอมจตนทรว28071
28 นางสาวกฤตณยาภรณว  โภคาภานณชยว29421
29 นางสาวจารกวรรณ  ศรทธณนนทว29422
30 นางสาวชาลณสา  วรรณมาศ29423
31 เดดกหญณงฐณตณยากร  พาจตนทรว29424
32 นางสาวนตนทตชพร  พตนพลอย29425
33 นางสาวพตชราวดท  หลกมนา29426
34 นางสาววรตญญา  สอยลอย29427
35 นางสาวศณรณฤทตย  กรมขกนทด29428
36 นางสาวสกมณตรา  ขอนพกดซา29429

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

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.4  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวนรมน  กณตณวกฒณชมศณลปป, 2.นางสาวกตญญววรา  อตกษรเสชอ
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายชณณณวรรธนว  ประสงควสกข27390
2 นายนราวณทยว  โภคาพานณชยว27779
3 นายวกฒณศตกดณด  แกนวยา27829
4 นายวรโชตณ  พลเสนา27990
5 นายจทรศตกดณด  โควณนทะสกด28038
6 นายธทรวกวณน  แหลมคม28045
7 นายชตชวาล  อตนภตกดท28076
8 นายปปตณพงษว  อตตนา28083
9 นายพณษณก  หลลมเหลา28085

10 นายภมรณนทว  สทนก28089
11 นายภานกพงษว  อกนยวงษวศา28981
12 นายคกณากร  จอมมะณท29430
13 นายณตฐพตชรว  แปกลาง29431
14 นายณตฐวกฒณ  คจาเถชทอน29432
15 นายธรณวธตนทว  ททฆะพตนธว29433
16 นายสณรณวตฒนว  โฮมคจา29434
17 นางสาวนารทรตตนว  ทตดเทททยง27803
18 นางสาวปานชนก  ยณนดท27806
19 นางสาวกตญญาณตฐ  ประยมรเนตร27832
20 นางสาวจณตราภรณว  คจาวตนดท27834
21 นางสาวศศณธร  สกวรรณ27919
22 นางสาวนรณศรา  ไพลาม27954
23 นางสาวจรรยาภรณว  โกฏณศรท27983
24 นางสาวณตฐพร  คมคาย27988
25 นางสาวพตชรณดา  เคนานตน27993
26 นางสาวอชณรญา  เหมชอนปปปว27999
27 นางสาวอตญรดา  ลาโมน28036
28 นางสาวภตทราพร  อาจมมลตรท28066
29 นางสาวศณวตตรา  เอดนดม28069
30 เดดกหญณงชนธทชา  แสงสกข28102
31 นางสาวญาณณษา  พรมมา29435
32 นางสาวสกนณสา  จรณตนน29436
33 นางสาวอรตญญา  ศรทรตกษา29437
34 นางสาวปปยากร  ปานเนาวว29464

หหองทรช  4  รวม  34  คน ( ช. 16, ญ. 18)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.4  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นายบรรพชนชตย  กองรตตนว, 2.นางกตณฐณกา  ปปาโพธณดชตน
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายณตฐภตทร  ไชยศรท27025
2 นายธนชตย  ศรทภา27775
3 นายฆนภณ  สณงหวรตง27813
4 นายภมวรานนทว  แขดงขตน27825
5 นายโชคชตย  จจาปาวงษว27849
6 นายธาวณน  พณมพายตพ27854
7 นายพทรภตทร  สณงหวแม27937
8 นายเจษฎา  ชจานาญ27965
9 นายบกญธวตช  วณปปสสา27973

10 นายพทรพล  ปปญจรตกษว27976
11 นายภานกวตฒนว  คจาลชอ27977
12 นายธทรพตฒนว  ตลวนคทจา28046
13 นายพงศวพตศ  เพทยงเกษ29438
14 นายวณทวตส  อลอนละออ29439
15 นายศณรณวตฒนว  ยอดหงษว29440
16 นายอรณญชตย  อกปโมงคว29441
17 นายรตตพล  ราษฎรวเจรณญ29466
18 นางสาวจณรภตทร  สณงหวรตง27795
19 นางสาววรลตกษณว  จตนลา27844
20 เดดกหญณงกตนตณชา  สกวาท27982
21 นางสาวศกขฤทตย  คจาดท27996
22 นางสาวญานณศา  สลวนบกญ28025
23 เดดกหญณงนตทชกรทพร  คกนมไคนนกลน28027
24 นางสาวอารยา  พรมโสภา28037
25 นางสาวจตนทรวสกดา  ชลางภา28060
26 เดดกหญณงสกพณชญนตนทนว  อาษาราช28072
27 นางสาวอภณชญา  บกตดา28074
28 นางสาวณตฐสกดา  ศรทสองชตย28105
29 นางสาวชลธณชา  เนชทองแกนว29442
30 นางสาวนณชาภตทร   งานเจน29443
31 นางสาวพลอยมณท  แมนสถณตยว29444
32 นางสาวเพทยงวสา  คจาวงพะเนา29445
33 นางสาวศศณวณมล  คนชม29446
34 นางสาวอรณศรา  สทขกรท29447

หหองทรช  5  รวม  34  คน ( ช. 17, ญ. 17)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.4  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวกตญญวภตคพณมพว  อกดมวงษว, 2.นางสาวขวตญชนก  พตนธวสวตสดณดสกกล
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายณตฏฐศรตณยกว  ชตยเพชร27774
2 เดดกชายประเวท  สทโพนเพดก27780
3 นายภตทรกร  ขจาปมป27787
4 นายพณชญกตมว  โนนสวลาง27897
5 นายจณรารกวตฒนว  นมตสศณลา27930
6 นายปปญญากร  เภาขตนธว28015
7 นายปปยะวตฒนว  พณงชตยภมมณ28048
8 นายยกทธภมมณ  ศรทเรชอง28091
9 นายสหรตฐ  ศรทเตชะ28095

10 นางสาวกชกร  อกลนเรชอน27794
11 นางสาวจณรตญญา  สกหลา27796
12 นางสาวจกฑามาศ  นาคทอง27797
13 นางสาวนฤสรณว  แซลเฮง27801
14 นางสาวนตนทณชา  ไชยมณทง27802
15 นางสาวเรณกกา  ประทกมมา27808
16 นางสาวสณรณยากร  แกนวสมจตนทรว27809
17 นางสาวชญาดา  แหลมคม27835
18 นางสาวบกษบามณนตรา  ภมยณหวา27838
19 เดดกหญณงนตยนวปพร  สทดาโคตร27876
20 นางสาวศณรณวรรณ  จตนเทศ27884
21 นางสาวอกบลวรรณ  ศรททะ27886
22 นางสาวกตลยาภรณว  ขตนฮมม27906
23 นางสาวชญาภา  ชจานาญ27907
24 นางสาวชลณญญา  รมนหลตก27908
25 นางสาวอรณศรา  สณงหวคจา27923
26 นางสาวกฤตพร  คจาประทา27946
27 นางสาวสกพตตรา  ทจาเกตก27961
28 นางสาวญาณณศา  ผาลท27986
29 นางสาวสกวณชญา  จตนทะวงษว27997
30 นางสาวอารทยา  ขกนรายา28000
31 นางสาวเจนจณรา  บบงลอย28062
32 นางสาววาสนา  จตนทรวสมบตตณ28067
33 นางสาววาสนา  อกลนเสชอ28068
34 นางสาวกนกรตตนว  เรชองรกลง28100
35 นางสาวชนกานตว  สมศรท28103
36 นางสาวปฐพร  วงษวลณขณตเลณศ28108
37 นางสาวปทณตตา  หตนธนม28109
38 นางสาวศศณธร  หนมหลนา28113

หหองทรช  6  รวม  38  คน ( ช. 9, ญ. 29)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.4  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นายภาคภมมณ  มกพณลา
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายวทรภตทร  สมวงษา27793
2 เดดกชายธนภตทร  แซลจณว27816
3 นายภมชณต  นนทะคจาจตนทรว27824
4 นายเขษมศตกดณด  คามนา27929
5 นายชตยวตฒนว  ถทรตตถา27933
6 นายวกฒณพล  มมลหลนา27938
7 นายธณกฤต  นามโคตร27969
8 นายศณวกร  อกปลา27980
9 นายภมเบธ  ขตดคจา28086

10 นายอดณศตกดณด  กณจทน28096
11 นายพรพณพตฒนว  ปากเมย29448
12 นายมงคลชตย  มทใจใส29449
13 นางสาวสกธาสณนท  สมภตกดท27810
14 นางสาวปรทยาวรรณ  เทศทอง27839
15 นางสาวจณรตชญา  สมทดท27949
16 นางสาววตนวณสา  แหนงฮวบ27995
17 นางสาวธตญลตกษณว  เอดนดม28063
18 นางสาวภตทรธณดา  สกวรรณศรท29450
19 นางสาวสกพรรษา  กองคนา29451

หหองทรช  7  รวม  19  คน ( ช. 12, ญ. 7)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.4  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางเอมพลอย  เพดชรสวลางเกณด, 2.นางสาวพตชรมณท  ขจตดภตย
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายธนดล  ชาวกกดรตง27892
2 นายศรตณยวภตทร  เกลงกวลาสณงหว27899
3 นายนพเกนา  พณศณก28011
4 นายภมรณนทว  คนอมคจาพตนธว28052
5 นายกณตตณชตย  ปปาผชอ29452
6 นางสาวภตทรธณดา  อกลนเรชอน27760
7 นางสาววรกานตว  สทแพน27763
8 นางสาวชนณดา  หนองแบก27799
9 นางสาวปารณฉตตร  กองกะมกด27807

10 นางสาวทณพยวธณดา  ผลองแผนว27836
11 เดดกหญณงวาสนา  ดทเลณศ27882
12 นางสาวปรทดาภรณว  ทะนณน27913
13 นางสาวพรณมรตา  คจาวงษา27914
14 เดดกหญณงภตทรธณดา  ธงทอง27917
15 นางสาววรณตฏฐว  วงษวนาหลนา27918
16 นางสาวสกทธณดา  ปปถพท27921
17 นางสาวขวตญชนก  นามนนอย27947
18 นางสาวจณตราวดท  ปปอมสกวรรณ27951
19 นางสาวณณชาภตทรว  พบทงพกทธ27952
20 นางสาวธตญญารตตนว  รณดท27953
21 นางสาวปารณตา  เปปยมท27956
22 นางสาวหนบทงฤทตย  บตวเยดน27962
23 นางสาวกตญญาณตฐ  หนองแบก28059
24 นางสาวอนตญลตกษณว  สอนผา28073
25 นางสาวพรนณภา  สามล28111
26 นางสาวสกภตสสรา  พณลาบกตร28114
27 นางสาวปรณณดา  ปปสมะรณสสา28646
28 นางสาวสกชานตนทว  อกสลาหว28650
29 นางสาวณฤดท  ภมสมศรท29453
30 นางสาวจตนทณมา  ชจานาญ29454
31 นางสาววณชชกดา  อกลนเรชอน29455
32 นางสาวปารณฉตตร  นนอยเททยม29456
33 นางสาวกกลจณรา  สอนสวาท29457
34 เดดกหญณงพณชชานตนทว  หนลอทนาว29458
35 เดดกหญณงทณนารมณว   อตน สก รณ ยว 29459
36 นางสาวรตตนพร  ทองแยนม29460
37 นางสาวสกวณมล  แสงเดชอน29461
38 นางสาวจารกวรรณ  แซลเฮนอ29462

หหองทรช  8  รวม  38  คน ( ช. 5, ญ. 33)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษา : 1.นางวราภรณณ  ยารอซ, 2.นางสาวเบญจพรรณ  ชมภภมาตยณ
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายกกตตกรตตนณ  ดทปฐมทอง27349
2 นายตนกภตทร  เขทยวหนภ27350
3 นายนวมกนทรณ  เหททยมท27351
4 นายสรวกชญณ  โชคนาฮท27353
5 นายอดกลวกทยณ  อกนธกแสน27354
6 นายอธกปตณ  อออนอกนทรณ27355
7 นายอนตนยช  ไขลจาเมา27356
8 นายอภกสกทธกธ  ชจานาญ27357
9 นายอตษฎาวกธ  เยททยมลจา27358

10 นายจกรสกทธกธ  พตทวเหลลก27657
11 นางสาวเบญจมาภรณณ  นาดท27360
12 นางสาวกนกพกชญณ  หวตงสม27361
13 นางสาวกนกวรรณ  กลมเกลทยว27362
14 นางสาวกมลชนก  เคททยมคม27364
15 นางสาวกตลยาวดท  สกรกบกรท27365
16 นางสาวจกตตราภรณณ  จตนทรณนวล27367
17 นางสาวจกฬาลตกษณณ  มตทงมา27368
18 นางสาวชกตกษรา  สทเล27371
19 นางสาวทกฆตมพร  นกอนภตกดท27372
20 นางสาวนรกสรา  ภภเงกน27373
21 นางสาวนกลวรรณ  วรวงษณ27374
22 นางสาวบตณฑกตา  เชทยงเครชอ27375
23 นางสาวพรพกตรา  สวอาง27377
24 นางสาวพตชราทร  พกทธพพทง27378
25 นางสาวพกมพณชนก  ภภกาบ27379
26 นางสาวภณกดา  มตงครกดร27380
27 นางสาววรกศรา  จตนทะสทลา27381
28 นางสาววรกศรา  อาทนะจตนทรณ27382
29 นางสาววกสกทธกพร  สมทอง27383
30 นางสาวรตญชกดา  กตมนตส28601

หหองทรช  1  รวม  30  คน ( ช. 10, ญ. 20)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นางณปภตช  รภนสมกาย
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายสตนตกสกข  ชจานาญ27433
2 นายอภกนตนตณ  คจาดท27502
3 นายชตยอนตนตณ  กกจทน27523
4 นายรพทภตทร  มภลสทดา27530
5 นายรตฐศาสตรณ  คกนมไคนนกอน27630
6 นายนครกนทรณ  อกนธกแสน28977
7 นายประวตตรพร  ไชยสงคณ28986
8 นางสาวสกกฤตา  สกจรกต27384
9 นางสาวบตณฑกตา  นาตทชน27407

10 นางสาวปารกฉตตรณ  วงสาลท27409
11 นางสาวศศกกานตณ  วรรณชารท27412
12 นางสาวเกศรกน  สกทวกลาง27437
13 นางสาวบวรภตค  พกณรตตนณ27443
14 นางสาวปนตดดา  แสนนาม27444
15 นางสาวสกชตญญา  เกองกวอาสกงหณ27484
16 นางสาวกกตกญาดา  สกนาโท27539
17 นางสาวดลนภา  อกนทรณบกญ27542
18 นางสาวธกดารตตนณ  แสงจทน27543
19 นางสาวปารกฉตตร  ศรทภาชา27613
20 นางสาวสกรกชยา  ศรทสองชตย27621
21 นางสาวกรกมล  โตโส27636
22 นางสาวจรกนธร  ศกรกคกณ27639
23 นางสาวฉตตรนภา  อกอนหตวเรชอ27640
24 นางสาวเทพประธาน  พตนกนก27642
25 นางสาวศกโรรตตนณ  หงษาพตน27649
26 นางสาวบกษบา  แสงมกข27677
27 นางสาววรตญญา  ชอางปรกง27681
28 นางสาววราภรณณ  เหลอาอตน27682
29 นางสาวสกภตสสรา  ประวตนเณยณ27686
30 นางสาวอารกญา  สทสมพาน27688
31 นางสาวปนตดดา  บกตรวตด28158
32 นางสาวกตญญาวทรณ  สกพรรณคจา28979
33 นางสาวสโรชา  สทอออน28990
34 นางสาวจกตรานกช  ปปาสนธกธ28997
35 นางสาวขวตญทกชา  จกตรนอก29008
36 นางสาวกตลยรตตนณ  สตงสทราช29016

หหองทรช  2  รวม  36  คน ( ช. 7, ญ. 29)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1.นายเรชองฤทธกธ  คจาพกลา, 2.นางสาวสมพกศ  ภภมกชอวง
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายสตนตก  เลกศสถกตไพโรจนณ27244
2 นายจตกรกนทรณ  สกตธรรม27388
3 นายธนากร  ยกรอด27391
4 นายวทรเทพ  ประเสรกฐเจรกญสกข27396
5 นายศตกดกธสกทธกธ  ซานนอย27397
6 นายกฤษณะ  คกณแพง27453
7 นายสตญญา  ธกอวน27467
8 นายนตนทภภมก  ไชยรตตนณ27490
9 นายอกนทรรตกษณ  สกงหณสวนหมออน27504

10 นายศรตณยณ  ประเสรกฐศรท27535
11 นายลกขกต  เอรวตณ27567
12 นายอนกชา  นนอยหา27571
13 นายอภกสกทธกธ  ฤทธกธราม27635
14 นายกรวกชญณ  เชชชอหมอดภ28984
15 นายปวรกศ  วงคณเมชองจตนทรณ28987
16 นางสาวเนตรณภา  กองคนา27406
17 นางสาวกตญญารตตนณ  ศรทเตชะ27438
18 นางสาวชลดา  ศรทพกทธา27440
19 นางสาวธนาภา  พานอนน27442
20 นางสาววทรกวรรณ  เอลนดภ27449
21 นางสาวชนตญดา  ชาวโพธกธ27473
22 นางสาวชกตกมา  เพทยวงษณ27474
23 นางสาวปปยวรรณ  คจาเอก27511
24 นางสาวนรกศรา  พรมสทดา27544
25 นางสาวรตตนาวลตย  ตอวนคทจา27548
26 นางสาววลตยลตกษณณ  เพชรประไพ27550
27 นางสาวกกตตกยา  โสมาศรท27608
28 นางสาวกตลยาณท  แกนวคจานพง27637
29 นางสาวพกมพณชนก  สะเดา27647
30 นางสาวไอลดา  ผพทงผาย28991
31 นางสาวศตนสนทยณ  ซพทงเสน29467

หหองทรช  3  รวม  31  คน ( ช. 15, ญ. 16)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นายทวท  พาเมชองพล, 2.นายสรายกทธ  ยนยกบล
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายภภวนาถ  ดอกสภงเนกน27037
2 นายปปยะวตฒนณ  ลาดเหลา27394
3 นายกฤษณกรชณ  มาสา27419
4 นายภภสกน  จรรยา27428
5 นายเกทยรตกคกณ  เฮนาประมงคณ27487
6 นายอภกรตกษณ  โพธกรกด27503
7 นายพทระพน  วกงโต27562
8 นายรตกษณนกตก  หกนวกเศษ27565
9 นายปฏกภตทร  บกตรดาพตฒนณ27602

10 นายอนกชกต  ประเสรกฐกกล27605
11 นายนนทวตฒนณ  พกมพณดท27627
12 นายจกตกร  สกวรรณหาร28992
13 นายเฉลกมเกทยรตก  อกอนเรชอน28993
14 นายณตฐพงษณ  แสงโคตร28994
15 นายนนทนตนทณ  สกนาโท28995
16 นายสกทธกชาตก  งาสตนเททยะ28996
17 นางสาวสกรกยากร  หกรตญชาตก27450
18 นางสาวยกพารตตนณ  เขทยวอาษา27481
19 นางสาววกลาวรรณ  จตนทรณวกเศษ27551
20 นางสาวเกวลกน  รตกษาภตกดท27573
21 นางสาวศศกกานตณ  เจรกญศกรก27586
22 นางสาวศกรกภตทโท  พชชนดอนเคลง27617
23 นางสาวสดกดท  หงษาพตน27618
24 นางสาวชนกนตนทณ  อตศวรตกษณ27641
25 นางสาวพตชรกนทรณ  มตทนวงคณ27646
26 นางสาวจกนตณา  วกเศษ28998
27 นางสาวพตชราภา  สทดา28999
28 นางสาวภตคจกรา  พกพกษ29000
29 นางสาววกภาดา  สทลาสม29001
30 นางสาวอรทตย  มทลกน29002

หหองทรช  4  รวม  30  คน ( ช. 16, ญ. 14)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนกภา  ถาเขทยว, 2.นางสาวรสกมลรตตนณ  ศรทภกรมยณ
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายวกฒกภตทรณ  เชกดเขวนา27070
2 นายจตกรกฤษณณ  จตนวกเศษ27387
3 นายอตกวกชรณ  หาญประเทศ27401
4 นายจกราณกวตฒนณ  เกษมาลา27421
5 นายทตตเทพ  ศรทสกทธกธ27459
6 นายพทระศตกดกธ  บกญรอดรตมยณ27464
7 นายทนงคณศตกดกธ  คงแหลม27488
8 นายนกธกกรณณ  สทวะสกทธกธ27491
9 นายอรรถชตย  ผางจตนดา27572

10 นายกฤตเมธ  ศรทสองชตย27589
11 นายปกาสกต  แสงชา27600
12 นายพงศณพตฒนณ  เกองกวอาสกงหณ27603
13 นายอภกเดช  คอาเออน27606
14 นายอธกวตฒนณ  ละเรกง27634
15 นายณตฐวตฒนณ  แกนวดวงศรท27659
16 นายนพกร  ดอนมอญ27663
17 นายคกณากร  อกดชกมพกสตย29003
18 นายวชกรากรณณ  กองจร29005
19 นางสาวประกายดาว  วงษณวาส27408
20 นางสาวศกรกรตตนณ  ยกชมแยนม27415
21 นางสาวอตกษราภตค  บาลชน27417
22 นางสาวกตญยารตตนณ  ดกษสลกง27471
23 นางสาวกตณฐกกา  หงษาพตนธณ27472
24 นางสาวปทกมทกพยณ  รภปขตนธณ27478
25 นางสาวศกรกยาภา  หมวดนามน27483
26 นางสาวนทรชา  แกนวมณท27509
27 นางสาวสกรกนธร  อกนทะวกเศษ27518
28 นางสาวสกภตทราภรณณ  ศรทพกทธา27519
29 นางสาวจตนทกมา  นาดท27609
30 นางสาวธตญพกมล  พรมสภงเนกน27643
31 นางสาวกานตณรวท  สทขกลท28980
32 นางสาวอรตญญา  วกเชทยร28982
33 นางสาวกตญญาภรณณ  แนวเงกนดท29007

หหองทรช  5  รวม  33  คน ( ช. 18, ญ. 15)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวณพตสสอร  ชชทนชม
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายวทระยกทธ  รกองเรชอง27496
2 นายปฏกกรณณ  สอนลาด27601
3 นายวตนชนะ  ขกมดกนพกทตกษณ27631
4 นายศตกดกธพล  วงษณลกขกตเลกศ27633
5 นายณตฐภตทร  สมมกอง27658
6 นายอนกวตฒนณ  สาคานกชานนทณ28978
7 นายธทระภตจณณ  บกคคละ28985
8 นางสาวหยดดาว  ลทตานา27452
9 นางสาวณตฏฐนกชา  แกนววตงปา27475

10 นางสาวพกรกสา  จตนดอวร27480
11 นางสาวอรทตย  โชคนาฮท27486
12 นางสาวกมลชนก  สกนทร27505
13 นางสาวกวตนทกพยณ  หลนาคจาคง27506
14 นางสาวชออฟฟา  รตตนตย27541
15 นางสาวกนกพร  บกษทกพยณ27574
16 นางสาววรตทยา  บตวเยลน27583
17 นางสาวจกราวรรณ  นาดอน27611
18 นางสาวขวตญจกรา  โนนทอง27638
19 นางสาววรรณภา  กาละพตนธณ27648
20 นางสาวศกรกกร  นาคาแกนว27650
21 นางสาวศกรกพตฒศร  อนนอมร27651
22 นางสาวสรตลชนา  สทพท27652
23 นางสาวสกธกตา  เคนโพธกธ27655
24 นางสาวกมลรตตนณ  เขตตรทจตกร27670
25 นางสาวกตญญณตช  เคณาอกประ27671
26 นางสาวกตลยา  นกอมสกข27672
27 นางสาวเกวลท  ดจาเนตร27673
28 นางสาวทตกษอร  ปานสอาด27675
29 นางสาวนตฐรกณท  ยอดสกงหณ27676
30 นางสาววรลตกษณณ  มะกกล27680
31 นางสาววกชกดา  เหลอาอกด27683
32 นางสาวสลกลทกพยณ  สกมอออน27684
33 นางสาวสกพตชญา  กองนนอย27685
34 นางสาวเอรกนทรณ  คจาสกงหณวงษณ27689
35 นางสาวศกรภตสสร  โคตะวกทยณ28594
36 นางสาวอตจจกมา  ปฟองขตน28983

หหองทรช  6  รวม  36  คน ( ช. 7, ญ. 29)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นางกานตกมา  มกลทากกล, 2.นางสาวนกภาพร  ใจบกญ
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายชกษณกพงศณ  แสงงาม27456
2 นายสกทธกศตกดกธ  ผาสม27498
3 นายสกทธกโรจนณ  วงศณคงเดช27570
4 นายจกตตกพตฒนณ  นนทะคจาจตนทรณ27592
5 นายณภตทร  ชภสอน27595
6 นายธทระ  บกญรอด27599
7 นายธฤต  แสนรตง27661
8 นางสาวนรกสา  รวดเรลว27579
9 นางสาวสกธาทกพยณ  มภลหลนา27587

10 นางสาวผกามาศ  เกษจตนทรณ27645
11 นางสาวสกาวเดชอน  สทบกญเรชอน29009

หหองทรช  7  รวม  11  คน ( ช. 7, ญ. 4)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.5  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางนกรตตกศตย  สกดเพาะ, 2.นางสาววณกชชา  สกทธกวงศณ
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายคณพตฒนณ  นนอยหา27420
2 นายจกรสกน  ลชจาสตน27593
3 นายวกทยา  แกนวกตนยา27667
4 นายกฤษดา  ดวงมาลา29010
5 นางสาวธกดารตตนณ  มภลสภตร27405
6 นางสาวรกนลณท  ศรทสะอาด27446
7 นางสาวรกจทรา  สกมมาวงคณ27447
8 นางสาวปฎกพร  ชอางปรกง27526
9 นางสาวรกองนภา  แสนโคตร27549

10 นางสาวกรพกนธกณ  ไพรวงษณ27575
11 นางสาวนกศารตตนณ  สกรกบกรท27580
12 นางสาวประภาสกรก  ซชทอตรง27581
13 นางสาววตนทนา  ปปสมะรกสสา27584
14 นางสาวสกดารตตนณ  สทลานชจาเทททยง27620
15 นางสาวหยกผกา  บกคคล27622
16 นางสาวอรปรทยา  ฤทธกชตย27656
17 นางสาวบกษรารตตนณ  วตงคทรท27678
18 นางสาวชลธกชา  ดทโมน29011
19 นางสาววกยะดา  ยาทา29012
20 นางสาววรรณกดา  เกกนจตนทรณ29013
21 นางสาวสราสกนท  จระมาศ29014

หหองทรช  8  รวม  21  คน ( ช. 4, ญ. 17)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.6  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษา : 1.นางศศศธร  มมพศลา, 2.นางสาวอรมนณณ  โทเท
ววชา ......................................................................................

เลขทณท ชชทอ นามสกมลเลขประจจาตตว

1 นายจณรภตทร  สายสตงขข26956
2 นายณรากร  เหลลกโชตศ26957
3 นายพณรชตย  วงษขชาลณ26961
4 นายภภมศนทรข  สมนาโท26963
5 นายวงศกร  พศมพขภภธร27242
6 นายสยามยมทธข  ผาสณดา27280
7 นายสศระวศชญข  ลาภมภล28196
8 นายจตกรศนทรข  ปปาสนธศธ28197
9 นางสาวกนกพร  เกตมแกกว26967

10 นางสาวกนกอร  ปปดตายะโส26968
11 นางสาวกานตศมา  เวหน26969
12 นางสาวคมณาภรณข  มมพศลา26970
13 นางสาวจศรนตนทข  วตนงาม26971
14 นางสาวฑศฆตมพร  หาญสณนาจ26972
15 นางสาวธนาพร  ทตดเทณทยงนศกร26973
16 นางสาวปภตศรา  สวะรตมยข26975
17 นางสาวปปยธศดา  ตตวนคทจา26976
18 นางสาวพรพศมล  หมภตมภลตมตน26977
19 นางสาวพรรณปพร  มกาเมชอง26978
20 นางสาวพตชรธศดา  หลตมเหลา26979
21 นางสาวพศชญาภรณข  เอณทยมมณ26980
22 นางสาวรตญยาพตทธข  ชนใฮ26982
23 นางสาวศศศกานตข  โคตรแสง26983
24 นางสาวโศภศตา  ศรณษะ26984
25 นางสาวสมภาพร  มณใจ26985
26 นางสาวสมวศชญา  หลตมเหลา26986
27 นางสาวมานศตา  โสภาพรม27054
28 นางสาวขวตญขกาว  เขลมสมข27111
29 นางสาวฉตตรศยา  จตนทรขวศเศษ27185
30 นางสาวชนศภรณข  กมมชตยภภมศ27252
31 นางสาวณตฐชา  เสาหลตอน27255
32 นางสาวกมสมมา  จตนทรขหนองแวง27284
33 นางสาวชตอฟฟา  ใจแนตน27286
34 นางสาวบตณฑศตา  บมสทศพยข28198

หหองทรช  1  รวม  34  คน ( ช. 8, ญ. 26)

หนกาทณท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.6  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นายพศชศต  สมดโต, 2.นางสาวรตตตศยา  ราชบมญเรชอง
ววชา ......................................................................................

เลขทณท ชชทอ นามสกมลเลขประจจาตตว

1 นายกศตตศพตนธมข  คจาอกน26992
2 นายธรรมนภญ  โควศนทะสมด26995
3 นายณ อภศสศทธศธ  บมญสวตสดศธ27093
4 นายพณรภตทร  ชภคตนหอม27102
5 นายศรตณยข  นามขวา27143
6 นายศตกดศธดา  วตฒนเกษมเสวณ27178
7 นายปฏศภาณ  ยมรยาตร27205
8 นายคณาธศป  ทวณชาตศ27235
9 นายกฤษดา  นามวงษข27268

10 นายเทพพร  ชตางเกวณยน28560
11 นายสศทธศศตกดศธ  พศไลกมล28562
12 นางสาวธาวศนณ  เบญจะมาตรข27012
13 นางสาวจศราภรณข  กาจหาญ27043
14 นางสาวฤทธศธศรา  ศรณพมทธา27152
15 นางสาวอรวรรณ  ลณลา27161
16 นางสาวกมลธศดา  แกกวใส27182
17 นางสาวนฤมล  ภภตดณ27188
18 นางสาวอศสรณยข  แกกวทอง27197
19 นางสาวขวตญพศชชา  โนนทอง27216
20 นางสาวนนจาฝน  ใจดณ27220
21 นางสาวศราวนณยข  ศรณนงคราญ27228
22 นางสาวศมภลตกษณข  พานมศรณ27231
23 นางสาวชลธศชา  บมราณเดช27254
24 นางสาวศศรศจศตร  อมดมคจา27264
25 นางสาวสโรชา  สมขสมบตตศ27266
26 นางสาวชมตศมตนตข  ลมภลวงศข27287
27 นางสาวปลายกตนยา  บมตรพรม27295
28 นางสาววรฤทตย  พานศรณ27299
29 นางสาวศศศกาญจนข  แกกวกลม27301
30 นางสาวพรนศภา  เทณยบสา28563
31 นางสาวณตฐธศดา  เหลตาทองสศงหข28580

หหองทรช  2  รวม  31  คน ( ช. 11, ญ. 20)

หนกาทณท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.6  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1.นายชตยเดช  โพธศธเกตม, 2.นางวราลตกษณข  สณระคาม
ววชา ......................................................................................

เลขทณท ชชทอ นามสกมลเลขประจจาตตว

1 นายปราโมช  ชตางภา27066
2 นายศรายมทธ  ซกายโฮง27144
3 นายธนกฤต  พศมพขดณ27202
4 นายยศกร  นาคทน27241
5 นายธตญชนก  บตอทอง27273
6 นายพณรวศชญข  พตนธสณลา27278
7 นายกศตตศพตฒนข  มภลมา28564
8 นายณตฐพล  ภภโคตร28565
9 นางสาวพศมพขวศภา  ลชอแกกวมา27018

10 นางสาวพลอยนภา  เสลงลา27051
11 นางสาวกฤตศยาพร  ไชยมศทง27078
12 นางสาวจรรยพร  มาตยขคจามณ27112
13 นางสาวจศราภา  นรมาตร27113
14 นางสาววราพร  อนตกทตศนข27124
15 นางสาวชลธศชา  วตงคณรณ27186
16 นางสาวศรตญญา  สณลานนจาเทณทยง27194
17 นางสาวจศรตฐตศกาล  หอมโคกคกอ27217
18 นางสาวลลศตา  โคตรแสง27225
19 นางสาวศศรศญญา  เดชทอดศน27229
20 นางสาวอาทศตยา  สมภาลตกษณข27267
21 นางสาวศศรศนภา  พลเสนา27302
22 นางสาวธศราวรรณ  อรมณศรณ28567
23 นางสาวนมชนาถ  หมณมณ28568
24 นางสาวมมฑศตา  ลณรมยข28569
25 นางสาวสมฤทตย  อมนาจตนทรข28570
26 นางสาวปภาดา  จตนทรขมมด28574
27 นางสาวมณตตยา  บมดดาซมย28576
28 นางสาวพศชญาภา  กนศตศรณบจาเพลญ29024

หหองทรช  3  รวม  28  คน ( ช. 8, ญ. 20)

หนกาทณท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.6  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นางกตลยา  สมตมมาตยข, 2.นางสาวนตฎชรศดา  รตงกมพตนธข
ววชา ......................................................................................

เลขทณท ชชทอ นามสกมลเลขประจจาตตว

1 นายธนพตฒนข  สมรวงศขวศวตฒนข27029
2 นายพตฒนพงศข  ศศรศบาล27033
3 นายรดศศ  เพลชรคมกม27039
4 นายณตฐภภมศ  กองพล27096
5 นายศมภชตย  พหลทตพ27105
6 นายภตทรดนตย  ยองเพลชรข27208
7 นายเกณยรตศศตกดศธ  ผาเงศน27269
8 นายพณรภตทร  ชตยทา28577
9 นายศรณราม  ศรณรตกษข28647

10 นางสาวพตนธขวศรา  ลชอแกกวมา27052
11 นางสาวพศมลรตตนข  สตงเกษ27053
12 นางสาวชลศดา  รอดจณน27114
13 นางสาวดลฤทตย  คจาชา27116
14 นางสาวอารณยา  อมทตยสา27127
15 นางสาวกตลยทรรศนข  หมณพมฒ27146
16 นางสาววรรณนศษา  รภกหลตก27153
17 นางสาวสมจศรา  เณรสณ27157
18 นางสาวอนมสรา  รภกสมกาย27159
19 นางสาวหมอกไพรพนา  นามภลเพลง27196
20 นางสาวนตนทศกานตข  ผาจตนทรข27219
21 นางสาวพศมพศลตย  บตวสศม27222
22 นางสาวรตชดาพร  คจาสามปอน27223
23 นางสาวจศราพร  บตวสศม27250
24 นางสาวปภาวรศนทข  ศตกดศธนาราโรจนข27259
25 นางสาวศศรศประภา  เทพาขตนธข27265
26 นางสาวจารมณณ  ถนอมจศตร27726
27 นางสาวดมสศตรา  ไหมนนจาคจา28578

หหองทรช  4  รวม  27  คน ( ช. 9, ญ. 18)

หนกาทณท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.6  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นางปนตดดา  นามวศจศตร, 2.นางวราภรณข  ซชทอตรง
ววชา ......................................................................................

เลขทณท ชชทอ นามสกมลเลขประจจาตตว

1 นายภภรศภตทรข  ลาภกระโทก27001
2 นายสมรเกณยรตศ  คจานนทข27040
3 นายชศนวตตร  แหลมคม27061
4 นายบตณฑศต  คจาพศทภล27065
5 นายธนภตทร  จตนทนนทข27098
6 นายชนสศษฎข  บมษทศพยข28571
7 นายธนดล  ทองนกอย28572
8 นายเขมทตต  คนจาชภ28581
9 นายธณรภตทรข  ภภยาทศพยข29023

10 นางสาวจศราพร  วงสาลณ27009
11 นางสาวชนาภา  วงศขจจาปา27010
12 นางสาวชโรธร  ปะระวงษข27045
13 นางสาวชลธศชา  สมภาร27046
14 นางสาวณตฐมน  สมมะวตง27048
15 นางสาวปรณยานมช  เถชทอนเบกา27050
16 นางสาวสมชาดา  ศศรศอมเทน27055
17 นางสาวอจาพร  ปานเนาวข27057
18 นางสาวกตญญาณตฐ  ชาลณวรรณ27079
19 นางสาวกศตตศมา  จตนสามารถ27081
20 นางสาวพรนภา  ผาจตนทรข27120
21 นางสาววรรณศศการ  นามรมกง27123
22 นางสาวจศรนตนทข  ผายพรมพรรก27148
23 นางสาวอรพศมพข  อกงมา27160
24 นางสาวพศชชาพร  พรเฉลศมเกณยรตศ27191
25 นางสาววตลยขวดณ  พศลาบมตร27227
26 นางสาวศศรศรตตนข  หมวกไธสงคข27230
27 นางสาวแกกวกตลยา  พศพตฒนขบรศภตณฑข27248
28 นางสาวรตชดาภรณข  ปฟองขวาพล27263
29 นางสาวนรศศรา  สาระนตนทข28584
30 นางสาวชลระนา  ชชทนใจ28651

หหองทรช  5  รวม  30  คน ( ช. 9, ญ. 21)

หนกาทณท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.6  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวญาณนารณ  สารสศน
ววชา ......................................................................................

เลขทณท ชชทอ นามสกมลเลขประจจาตตว

1 นายนพรตตนข  แกกวสณหาบมตร26998
2 นายยมทธนา  สณชาลณ27038
3 นายอภศรตกษข  ชชทอตรง27109
4 นายณตฐภตทร  ผาจตนทรข27236
5 นายณตฐวมฒศ  ลชอศรณชา27237
6 นายธณรนตนทข  ขมลณ27274
7 นายภภรศภตทรข  สถาพรธนวตฒนข27279
8 นายพมฒศเทพ  อศนทศร28573
9 นายราเมศวรข  สมจศตตข28583

10 นางสาววาสศฏฐณ  ปานเนาวข27020
11 นางสาวนฤลดา  ศรณบมญเรชอง27117
12 นางสาวสมทธศดา  ผางจตนดา27158
13 นางสาวกมลยา  นรมาตยข27183
14 นางสาวปปยะธศดา  จตนสภนยข27189
15 นางสาวปปยรตตนข  ดศษเจรศญ27221
16 นางสาวกรรณศการข  ขามพศทตกษข27246
17 นางสาวจศรตญญา  เหลตาโนนเขวา27249
18 นางสาวชนศสรา  แผลงมา27253
19 นางสาวทวณพร  ไชยเสนา27256
20 นางสาวนตนธศวา  เหลตาพรม27257
21 นางสาวยลดา  เสรลจสศนน27261
22 นางสาวกมลสตรณ  นนทะปะ27283
23 นางสาวจศราพร  โกบแกกว27285
24 นางสาวณตฏฐธศดา  จตนทะเกษ27288
25 นางสาวณตฐณศชา  จตนตะวงศข27289
26 นางสาวณศชกานตข  สณนม27290
27 นางสาวนพรตตนข  จศตรสมข27291
28 นางสาวนตทตศญาภรณข  ยตนตะพตนธข27292
29 นางสาวพรชนก  รตตนะ27296
30 นางสาวพศมผกา  ผาจตนทรข27297
31 นางสาวมนตสชนก  สณโพนเพลก27298
32 นางสาวสมดารตตนข  จตนทะบตณฑศต27303
33 นางสาวอรอมมา  กางตตน27304
34 นางสาววรศศรา  มณฑล28579

หหองทรช  6  รวม  34  คน ( ช. 9, ญ. 25)

หนกาทณท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนมมญจาศศกษา
รายชชชอนมกเรรยน ปปการศศกษา 2565 ภาคเรรยนทรช 1  ชมชน ม.6  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวเครชอวรรณข  เชชนอหมอดภ, 2.นายนนทวตชรข  รตกอมบล
ววชา ......................................................................................

เลขทณท ชชทอ นามสกมลเลขประจจาตตว

1 นายนตครศนทรข  เนชทองขตนตณ26959
2 นายดศศานมวตฒนข  อกวยโฮม26994
3 นายฐศตศกร  สณพตนดอน27024
4 นายพณรภตทร  คมคาย27035
5 นายอตงคาร  แสงสวตาง27041
6 นายภานมพงษข  สมจตนทรข27068
7 นายศมภฤกษข  ปราณณกศจ27072
8 นายอดศเทพ  เคนานตนทข27073
9 นายรตชพล  คจาศตกดศธดา27103

10 นายอภศสศทธศธ  รภกปปญญา27110
11 นายโชคทวณ  ศรณชาตศ27129
12 นายณตฐพล  ลตกษณะ27131
13 นายเทวาฤทธศธ  ทมงฤทธศธ27132
14 นายนพชตย  มานะกมล27135
15 นายภควตนตข  แสนเสรศม27140
16 นายศาตรายม  ดณเลศศ27145
17 นายปวเรศ  เหมะเทวตน27170
18 นายพงศกร  โกฎศศรณ27171
19 นายวศรตตนข  พศณพงษข27177
20 นายอภศสศทธศธ  ไตรพรม27180
21 นายอภศชตย  ปปญญา27215
22 นายชตยชนะ  พศมพขบภลยข27271
23 นายพศชญากรณข  สณสวตสดศธ28586
24 นางสาวโยษศตา  โคโตศรณ27121
25 นางสาวพตชราภรณข  คจาหวตาน27151
26 นางสาวจมฑามาศ  ดณเลศศ27184
27 นางสาววราพร  หามะฤทธศธ27193
28 นางสาวเกวลศน  เหลตาอมด27247
29 นางสาวชนศตา  แสนโคตร27251
30 นางสาวอมทตยวรรณ  เคณทยมคม28588
31 นางสาวอาทศตยขจวรรณ  เคณทยมคม28589
32 นางสาวเซลณนตา  ซภอาเรสเมเนนเดส28590
33 นางสาวหทตยทศพยข  งามโนนทอง28649

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

หนกาทณท 1 จาก 1 หนกา
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ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวณรศชา  มณกมญชร
ววชา ......................................................................................

เลขทณท ชชทอ นามสกมลเลขประจจาตตว

1 นายพตฒนพงศข  แสนบมญศศรศ26960
2 นายอารอน  ปปสโตเลสศ27005
3 นายอศทธศฤทธศธ  แรมลณ27006
4 นายพลกฤษณข  ดกวยชตยภภมศ27138
5 นายทศพล  ยอดหานาม27167
6 นายบดศนทรขชตย  สมภตกดณ27169
7 นายพงศขศศรศ  จตนทรขนมตม27173
8 นายพศสศษฐข  สมขสวตาง27206
9 นายฆนาคม  ดณไทย28600

10 นายธนบดณ  พศมภตกดณ29465
11 นางสาวกนกวรรณ  สศงภา27007
12 นางสาวณตฐชญา  ศรณสตงขข27011
13 นางสาวนฤดณ  ชลไพร27014
14 นางสาวอธศชา  ใบพตนว27022
15 นางสาวณตฐฏศศกานตข  กองคกา27047
16 นางสาวกณรตศกา  สศทธศศตกดศธ27082
17 นางสาวชลธศดา  สมภาร27084
18 นางสาวพตชรศดา  สมบตตศมล27090
19 นางสาวเรศงอตกษร  กองกภล27122
20 นางสาวพรรณธศรา  สวตสประภา27190
21 นางสาววนศดา  วตงหอม27192
22 นางสาวยมรศญา  ชตยชนะ27262
23 นางสาวพตชราภรณข  สณลาสม28591
24 นางสาวชนมขชนก  ชตางปรมง28645

หหองทรช  8  รวม  24  คน ( ช. 10, ญ. 14)

หนกาทณท 1 จาก 1 หนกา


