
โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษา : 1.นางลลาเจจยก  ศศกระกาญจนน, 2.นางสาวพวงศรจ  สศวรรณรรตนน
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายกฤตตนรนทน  ศตรตเขต25496
2 เดดกชายเขมราช  สรงเกจทยว25497
3 เดดกชายณรงคนฤทธตธ  ปลรทงกลาง25498
4 เดดกชายดนศสรรคน  ทองใบเลดก25499
5 เดดกชายธนกฤต  ระเหดจหาญ25500
6 เดดกชายธรญพตสตษฐน  เฟฟฟองนวกตจ25501
7 เดดกชายนรนทเดช  ทองใบเลดก25502
8 เดดกชายพงศกร  มจแสง25503
9 เดดกชายพรพตพรฒนน  เพดญเตดม25835

10 เดดกชายภภบดตนทรน  พตทรกษน26293
11 เดดกชายศศภชรย  รรดหนองขจ25505
12 เดดกชายสศรศรกดตธ  สรงขนวตจตตรน25506
13 เดดกชายสศรตยศทธน  นารจพล25507
14 เดดกชายอานนทน  เจรตญผล25509
15 เดดกหญตงกรณฐมณจ  พพทงญาตต25510
16 เดดกหญตงกศลนตดา  ศรจรรกษา25511
17 เดดกหญตงเขมตกา  สศขเมฆ25512
18 เดดกหญตงจตรนรนทน  ปปละวรฒนน25513
19 เดดกหญตงฐตตตพร  เดชาพร25514
20 เดดกหญตงณรฐปานจ  จรนทรนนวล25516
21 เดดกหญตงณตชนรนทนน  เพชรพลาย25517
22 เดดกหญตงธณารรตนน  โมกศพก25518
23 เดดกหญตงธนรญญา  ปานมณจ25519
24 เดดกหญตงนรทธมน  หนพทงดดานจาก25520
25 เดดกหญตงบศญญาภา  ศตรตมาตยน25521
26 เดดกหญตงปพตชญา  สศขประสงคน25522
27 เดดกหญตงปารตฉรตร  สงกศมาร25523
28 เดดกหญตงพรสตราภรณน  เสนอศรกดตธ25524
29 เดดกหญตงพรสราภรณน  สมบรตตบภรณน25525
30 เดดกหญตงพตมพนชนก  คศปตะธรรม25526
31 เดดกหญตงเพชรนนลาหนพทง  มาศเมฆ25527
32 เดดกหญตงภรทรวดจ  พรหมมาศ25528
33 เดดกหญตงศศตตา  ปรจชา25529
34 เดดกหญตงศศตธร  ปปจเวก25530
35 เดดกหญตงสตรตนภา  มานพพงศน25531
36 เดดกหญตงสศวจรยา  โบกระณจ25532
37 เดดกหญตงอชตพรรณ  ดารากรย25533
38 เดดกหญตงอภตชญา  โนนะบศตร25534
39 เดดกหญตงอรปรจญา  สตทธตรรกษน25535

หหองทรช  1  รวม  39  คน ( ช. 14, ญ. 25)

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1.นายชญตวน  ยอดเพดชร, 2.นางสาวศตวดาตตธ  ดลานาคแกนว
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายชนะชน  แซดเลจนยว25536
2 เดดกชายชรยอนรนตน  เพชรรรตนน25537
3 เดดกชายฐตตตวศฒต  ลภดเดดนบศตร25538
4 เดดกชายดนศพรฒนน  ไชยประภา25539
5 เดดกชายตะวรน  รรตนมณจ25540
6 เดดกชายทวจศรกดตธ  สศขมณจ25541
7 เดดกชายธจรภรทร  ศรจอตนทรน25542
8 เดดกชายธจระภรทร  สศพงษน25543
9 เดดกชายปภรงกร  กลรบอลาไพ25544

10 เดดกชายผดศงเกจยรตต  เคนรรมยน25545
11 เดดกชายพตชตตชรย  เรชอนแกนว25546
12 เดดกชายภภรตทรต  พรบบลานาญ25547
13 เดดกชายวศฒตสม  ทองไชย25548
14 เดดกชายศตรภรทธ  สศขประสงคน25549
15 เดดกชายศตรวรฒนน  บศญเทจยม25550
16 เดดกชายศศภดตตถน  เตดมฉอ25551
17 เดดกชายสรณนสตรต  ศตลปมณจ25552
18 เดดกชายสศชรยยา  นารจพล25553
19 เดดกชายอภตรรกษน  จศดเดช25554
20 เดดกหญตงชศตตกาญจนน  หนภเชชนอ25556
21 เดดกหญตงฑตฆรมพร  พลประมวล25557
22 เดดกหญตงณรฐธตชา  โพธตธเพชร25558
23 เดดกหญตงดลพร  ชชทนอรดาม25559
24 เดดกหญตงธรญรดา  จตตนศกภล25560
25 เดดกหญตงนรทธมน  คลาทตพยน25561
26 เดดกหญตงปองขวรญ  สศวรรณ25563
27 เดดกหญตงพตชญนนรจ  จตนดาแนด25564
28 เดดกหญตงพตมพตศา  คาวตนธร25565
29 เดดกหญตงพศดพตชญา  ขาวคง26313
30 เดดกหญตงเพจยงอลาพร  ศรจมโน25566
31 เดดกหญตงลรกษณนมจ  มาศมาลรย25567
32 เดดกหญตงวตชญาพร  ไชยพงคน25569
33 เดดกหญตงศตโรรรตนน  ธรญวรรณน26301
34 เดดกหญตงสศชานรนทน  หรตถประดตษฐน25570
35 เดดกหญตงสศพตชา  ฝอยทอง25572
36 เดดกหญตงอนรนตญา  ณ วรดใหมด25573
37 เดดกหญตงอรกรญญา  คงมาก25574
38 เดดกหญตงอรตสา  ชดอระชภ25575

หหองทรช  2  รวม  38  คน ( ช. 19, ญ. 19)

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวเมวตญา  สมบภรณน, 2.นายสศรชตต  ชศมสวรสดตธ
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายจารศกร  พรามนาค25576
2 เดดกชายเจตนตพรนธน  รถทตพยน25577
3 เดดกชายฉรตรมงคล  สศขจรนทรน25578
4 เดดกชายชนศตรน  วตบศลศตลปป25579
5 เดดกชายณรฐวรฒนน  กศกศรรตนน25580
6 เดดกชายดนศพรชร  บรวหลวง25582
7 เดดกชายนรวจรน  มรจฉาชาญ25583
8 เดดกชายนรทธพงคน  อาวรณน25584
9 เดดกชายปฏตภาณ  โอฐอรด25585

10 เดดกชายพงศกร  สามเมชอง25586
11 เดดกชายภภดตนรนทน  วงศนสวรสดตธ25587
12 เดดกชายภภษตต  ลายพยรคฆน25589
13 เดดกชายวรรณราช  สรงขนชดวยนา25590
14 เดดกชายวรวศฒต  ขลตบทอง25591
15 เดดกชายสตรตชรย  กาญจนไพฑภรยน25592
16 เดดกชายอนศรรกษน  ผลวาวแวว25594
17 เดดกหญตงกนกพร  โกมรย25596
18 เดดกหญตงกนกวรรณ  ตะลรงวตทยน25597
19 เดดกหญตงกาญจนา  พพทงแยนม25598
20 เดดกหญตงชญานตษฐน  เพดชรเสน25599
21 เดดกหญตงณรฐปภรสรน  ทองฐตตตพรนธน25600
22 เดดกหญตงเนตรชนก  มณจรรตนน25601
23 เดดกหญตงบศญญารรตนน  สายกจทเซนง25602
24 เดดกหญตงบศรรสกร  ตตสตทไชย25603
25 เดดกหญตงปราถนา  นนทโชตต25604
26 เดดกหญตงปลตตา  จศลเลศ25605
27 เดดกหญตงพรนภรส  บศญฤทธตธ25606
28 เดดกหญตงภรททตยา  ไชยคชเดช25868
29 เดดกหญตงมารจนดา  อตสลาม25607
30 เดดกหญตงราชาวดจ  ขวรนเขนา25608
31 เดดกหญตงวนรชพร  พรนทวจ25609
32 เดดกหญตงศตรตนทรนญา  จตตคาม25869
33 เดดกหญตงศศภนรนทน  จรนทรชตต25610
34 เดดกหญตงสายพตรศณ  ไชยวตจารณน25611

หหองทรช  3  รวม  34  คน ( ช. 16, ญ. 18)

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นายพรเทพ  บศญพอก, 2.นางจตนตนา  บศญพอก
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายกรตชศร  รรศมจ25612
2 เดดกชายกตตตตขจร  ไชยเศษ25613
3 เดดกชายกตตตตศรกดตธ  ชรชวาลรรตนน25614
4 เดดกชายจตรวรฒนน  สศขยนอย25615
5 เดดกชายชลธตศ  นาควานตช25616
6 เดดกชายณรฐพงษน  คลนายณรรงษจ25617
7 เดดกชายทนงศรกดตธ  ทองจรนทรน25618
8 เดดกชายทตพากร  หนรกแนดน26307
9 เดดกชายนภทจปป  หรสดตนทรน25619

10 เดดกชายพงศกร  รรตนถาวร25620
11 เดดกชายพงศนพตพรฒนน  ทองแกนว25621
12 เดดกชายพงศภรค  ศรกดตธณรงคน25622
13 เดดกชายรรตนชรย  ยาตะกะ25624
14 เดดกชายวรวตทยน  ปรจชา25625
15 เดดกชายวตจรกษณน  เมฆมณจ25626
16 เดดกชายสตทธตนนทน  ดรบกรน25628
17 เดดกชายอภตสตทธตธ  เรศประดตษ25631
18 เดดกหญตงกชกร  ระวรงวงศน25632
19 เดดกหญตงกนตษฐา  สศทธตสรงขน25633
20 เดดกหญตงกศลภรสสรน  วรฒนศ25634
21 เดดกหญตงจตนตา  พรายทตพยน25635
22 เดดกหญตงชนมนนตภา  พงษนพนนภรย25636
23 เดดกหญตงณรฐธตดา  ดาวโดนง25638
24 เดดกหญตงณรฐธตดา  พงศนศรจเกตด25637
25 เดดกหญตงธนภรณน  ถวรลยนธรรม25639
26 เดดกหญตงธตตาพร  จตตมรง25640
27 เดดกหญตงเบญญทตพยน  นกศรจแกนว25641
28 เดดกหญตงปณตสรา  ทองใบเลดก25642
29 เดดกหญตงวรรณศตรต  จรนทวงศน25644
30 เดดกหญตงวรรนตศา  บศตรงาม25645
31 เดดกหญตงสศวดจ  อรศณฤกษน25646
32 เดดกหญตงอรตสา  นาคาชล25647
33 เดดกหญตงไอลดา  ยจเจจะหวาง25874

หหองทรช  4  รวม  33  คน ( ช. 17, ญ. 16)

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวศรรณยนภรทรน  ไตรสศวรรณ
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายคณาธตป  ศรจสงคราม25648
2 เดดกชายณกร  นะพรรณน25649
3 เดดกชายณรฐกรณน  นตลสศวรรณน25650
4 เดดกชายณรฐดนรย  สศวรรณรรตนน25651
5 เดดกชายธนภรทร  ธรญวรรณน25653
6 เดดกชายนภรสกร  โปนะทอง25655
7 เดดกชายพรสกร  บศญบลารศง25656
8 เดดกชายภานศวรฒนน  มนตนทร25658
9 เดดกชายรพจภรทร  สศขสศด25659

10 เดดกชายรรฐพณ  สศทธตพตทรกษน25660
11 เดดกชายรรฐภภมต  เพดชรมล25661
12 เดดกชายวตชยศตมน  บรวรดวง25662
13 เดดกชายศศตวงศน  คงศรจ25663
14 เดดกชายศศภณรฐ  แกนวจศมพล25665
15 เดดกชายสศทธตพงศน  ดารากรย25666
16 เดดกชายอนรนตชรย  เพดชรสศวรรณน25667
17 เดดกหญตงกนกพร  ภภมตชาตต25668
18 เดดกหญตงกตตตยากรณน  รรสมะโน25669
19 เดดกหญตงขนตษฐา  รอดชนา25341
20 เดดกหญตงจรนทกานตน  ดวงแกนว25670
21 เดดกหญตงณรชชา  สรงขนแกนว25671
22 เดดกหญตงดาราวรรณ  สรงขนมจ25672
23 เดดกหญตงธนภรณน  ไทยใหมด25673
24 เดดกหญตงพรนภา  ยอดมณจยน25675
25 เดดกหญตงพรชรา  ยะโส25676
26 เดดกหญตงพตชญนสตนจ  สศวรรณบภรณน25677
27 เดดกหญตงภควดจ  อตนทรพฤกษา25678
28 เดดกหญตงภรทรวดจ  บศญชดวย26321
29 เดดกหญตงโมนาดา  กตจจารรกษน25680
30 เดดกหญตงวตภาวดจ  เพดญเตดม25681
31 เดดกหญตงวตศรศตา  มรดจตตรน25682
32 เดดกหญตงอะรจนดา  รตนธตจรกร25683

หหองทรช  5  รวม  32  คน ( ช. 16, ญ. 16)

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสศนตสา  สตนภตบาล, 2.นางสาวสตวตนจยน  สศวรรณน
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายกมล  ไชยรรกษน25684
2 เดดกชายกฤตกร  สรงเวช25685
3 เดดกชายกตตตตพงศน  ชรยยะนศภาพ25686
4 เดดกชายชตณวศฒต  รอดสงคน25687
5 เดดกชายญาณศรณน  ปปยะพรนธนธ25688
6 เดดกชายฐานตต  เพดชรเตชอน25689
7 เดดกชายธรนตตกร  เสาวพรรณ25691
8 เดดกชายภภธเนศ  โพธตคม25692
9 เดดกชายเมฐวตน  สศยบางดลา25693

10 เดดกชายวรโชตต  เชจทยวชล25694
11 เดดกชายวรยศทธ  เกตศเกลจนยง25695
12 เดดกชายวราเทพ  อมรกตจ25696
13 เดดกชายวรายศทธ  อาคะมา25697
14 เดดกชายวศฒตกรณน  บศญชดวย25698
15 เดดกชายวศฒตชรย  หมวดพล25699
16 เดดกชายสรณหณรฐ  กรนไพเราะ25701
17 เดดกชายอนรนทร  เนจยมกลาเนตด25702
18 เดดกหญตงกชกร  แสงพรหม25703
19 เดดกหญตงกนกรรตนน  สศตนพรฒนน25704
20 เดดกหญตงกฤษณา  กาญจนะ25705
21 เดดกหญตงกษตรา  เผชอกผดอง25706
22 เดดกหญตงกตตตตญา  ศรจวตสศทธตธ25707
23 เดดกหญตงจตรวรรณ  ชศมพงศน25708
24 เดดกหญตงโซเฟฟย  สาและ25709
25 เดดกหญตงณรฐณตชา  นาคนาศรกดตธ25710
26 เดดกหญตงดวงแข  สศวรรณน25711
27 เดดกหญตงปปฐมาวดจ  สศรญาณณน25713
28 เดดกหญตงปาณตสรา  ลลาภภศรจ25714
29 เดดกหญตงศรรณรรตนน  คงพรฒนน25716
30 เดดกหญตงสมตตานรน  เกชนอเสนง25717
31 เดดกหญตงสศธาสตนจ  ปรจชา25718
32 เดดกหญตงสศภาวดจ  ชภสศวรรณน25719

หหองทรช  6  รวม  32  คน ( ช. 17, ญ. 15)

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นางมณฑตรา  อนรนตน, 2.นางสาวศตลาพร  จรนทรรตนน
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายกษตดตธเดช  บรรจง25720
2 เดดกชายคณตศร  สารพรนธศน25721
3 เดดกชายณรฐดนรย  จศตตประภาค25723
4 เดดกชายณรฐนนทน  สรญจตตรน26322
5 เดดกชายณรฐพล  พานพบ25724
6 เดดกชายธนพรฒนน  เจรตญผล25725
7 เดดกชายธนากร  สายชล25726
8 เดดกชายธวรชชรย  โชตตศรกดตธ25727
9 เดดกชายธจรนรนทน  ศรจเดชา25728

10 เดดกชายธจรภรทร  ดนวงฤทธตธ25729
11 เดดกชายนนทวรฒนน  รรญจศล26318
12 เดดกชายปศญญพรฒนน  พภลพตพรฒนน25872
13 เดดกชายภรทรกร  กาญจนะ25730
14 เดดกชายภรทรพงศน  สศกแกนว25731
15 เดดกชายรรฐภภมต  ผลตรรตนน25733
16 เดดกชายรศจตภาส  โฉมทอง25734
17 เดดกชายวจรศรกดตธ  ฟองเกตด25735
18 เดดกชายสศภชรย  จรนทรนภรกดจ25737
19 เดดกชายสศรชรย  ลรกษณะวตลาศ25738
20 เดดกหญตงกนธตชา  ยตทงยง25740
21 เดดกหญตงกรญญณรฐณน  วงศนพรทธนณตชกศล25741
22 เดดกหญตงจรตยา  ถาพรพรนธศน25742
23 เดดกหญตงจตตาภา  กาญจนะ25743
24 เดดกหญตงชญานจ  ระวรงวงศน25744
25 เดดกหญตงชลตสา  ทตพยนรรตนน25745
26 เดดกหญตงดวงกมล  ไชยบศญ25747
27 เดดกหญตงธจรกานตน  ราชฤทธตธ25749
28 เดดกหญตงนรนทภรทรน  กายแกนว25866
29 เดดกหญตงนจรนศช  จลาปาทอง25750
30 เดดกหญตงปารตฉรตร  วรรณศตลปป25751
31 เดดกหญตงสตรตมา  เหลดมลศย25753
32 เดดกหญตงอตนทตรา  กระจดางโลก25754
33 เดดกหญตงแอนนตตนา  เหมหมรน25739

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

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสศกรญญา  สศวรรณสศข, 2.นางธนวรรณ  ทองเอจยด
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายจตรศรกดตธ  ธาตศชล25756
2 เดดกชายจตรายศส  วงประสภต25757
3 เดดกชายณรฐวศฒต  ตรจยะภาพ25758
4 เดดกชายธนกฤต  ชภโลก25759
5 เดดกชายธนพรฒนน  รรตนสศข25760
6 เดดกชายธเนศพล  ปปทมพรหม25836
7 เดดกชายธารรณดา  พรหมชาตต25761
8 เดดกชายธจรชรย  อมประนาม25762
9 เดดกชายธจรภรทร  จตระกาญจนน25763

10 เดดกชายนพณรฐ  จตนวงศน25764
11 เดดกชายภรทรกตจ  จรนทรนศรจ25766
12 เดดกชายภตญโญพล  นมาภรณน25831
13 เดดกชายรรฐชานนทน  ทาสง25768
14 เดดกชายราเชนทน  หนภทอง25769
15 เดดกชายศศภณรฐ  รรกษา25770
16 เดดกชายสศภชรย  ลรกษณะวตลาส25771
17 เดดกชายอนศศรกดตธ  คาวตนธร25773
18 เดดกชายอนศศรกดตธ  อรกษรกาญจนน25772
19 เดดกหญตงกรญญาวดจ  ศตรตคศณ25774
20 เดดกหญตงชนตกานตน  มาลาสรน25775
21 เดดกหญตงณรฐธตชา  เลขจตตร25777
22 เดดกหญตงทตพประภา  ทองประพรนธน25778
23 เดดกหญตงบรณฑตตา  ไชยนศรรตนน25779
24 เดดกหญตงปณรฎฎา  พะละหะ25780
25 เดดกหญตงเพดญพตสศทธตธ  โบกระณจ25782
26 เดดกหญตงภรธน  พรหมอศปถรมภน25783
27 เดดกหญตงมณฑาทตพยน  ไชยจตตตน25785
28 เดดกหญตงมนรดา  ฉรนทา25786
29 เดดกหญตงสศชาวดจ  หวามา25787
30 เดดกหญตงสศภรตรา  ชรกแสง25788
31 เดดกหญตงอมรรรตนน  ทองใบใหญด25789

หหองทรช  8  รวม  31  คน ( ช. 18, ญ. 13)

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.3  หหองทรช 9

ครรทรชปรศกษา : 1.นายยศกฤต  ใจสะอาด, 2.นายธรนรนทน  จรนแดง
ววชา ......................................................................................

เลขทจท ชชทอ นามสกศลเลขประจลาตรว

1 เดดกชายกวตนภพ  เจจยรมาศ25819
2 เดดกชายกตตตตทรช  มานะจตต25812
3 เดดกชายขรรคนชรย  ไอยสศวรรณ25800
4 เดดกชายจตศพงศน  ไชยพร25809
5 เดดกชายชาครตต  มานพพงศน25794
6 เดดกชายนาอตฟ  ขนาวงาม25817
7 เดดกชายพรชรย  เปลจทยวปลอด25803
8 เดดกชายวตชญนพล  ปปฟนทองพรนธศน25799
9 เดดกชายสพลดนรย  ไกรนรา25811

10 เดดกหญตงกฤตตยา  กลตทนขลา25791
11 เดดกหญตงเขมจตรา  นนอยทรบทตม25797
12 เดดกหญตงจณตศตา  ดารากรย25820
13 เดดกหญตงจตลลาภรทร  ชดวยอรกษร25790
14 เดดกหญตงจศฑามณจ  นามสนธตธ25810
15 เดดกหญตงฉรตรตศพร  เรชองรศก25814
16 เดดกหญตงธนภรณน  ระหดางภรย25796
17 เดดกหญตงธนวรรณ  แกนวพตนตจ25804
18 เดดกหญตงธรญชนก  สศทธะระ25813
19 เดดกหญตงนลพรรณ  จรนทรมณจ25801
20 เดดกหญตงนรนทตชา  พตมพนการณน25674
21 เดดกหญตงปวจณนนศช  ทองเชชนอ25798
22 เดดกหญตงปาลตตา  วตจตตรน25808
23 เดดกหญตงปศณยนศช  กาญจนะ25807
24 เดดกหญตงพตชามญชศน  ฉรตรกรด25805
25 เดดกหญตงพตญาวรรณ  ไกรนศกภล25821
26 เดดกหญตงพตธญนสตนจ  ขนานเภา25793
27 เดดกหญตงภทรพร  เพดชรโกมล25792
28 เดดกหญตงภรทศรา  ไชยแกนว25802
29 เดดกหญตงมตตรสตนจ  รอดเพชร25806
30 เดดกหญตงวราภรณน  ทองเกลจนยง25822
31 เดดกหญตงวตภาดา  กลาแพงแกนว25818
32 เดดกหญตงอรญชตสา  แกนวผดอง25815
33 เดดกหญตงอรลตปรจยา  พรหมมงคล25795

หหองทรช  9  รวม  33  คน ( ช. 9, ญ. 24)

หนนาทจท 1 จาก 1 หนนา


