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

ครรทรชปรศกษา : 1.นายสสเมธ  สอดจจตตต, 2.นางศจรจวรรณ  ธสระเจน
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายจจณณพตต  เวชประสจทธจธ25879
2 เดดกชายณฐกร  นพกร25880
3 เดดกชายธนกฤต  อจนทสสวรรณต25881
4 เดดกชายภตทรภภมจ  แสงทะมาตร25883
5 เดดกชายวตนฉตตร  สสคชเดช25885
6 เดดกชายศตกดจพตต  นวลประจตกร25886
7 เดดกชายสตณหเจต  คจารชทน25887
8 เดดกชายสตณหณตฐ  สสดทอง25888
9 เดดกชายสสรจยา  โอชารส25889

10 เดดกชายอชจรวตฒนต  ยอดแกกว25890
11 เดดกหญจงกนกวรรณ  บสญจตนทรตแกกว25891
12 เดดกหญจงกจตจยา  พรหมชาตจ25892
13 เดดกหญจงขวตญชนก  โหมดพลาย26323
14 เดดกหญจงจจรภา  เฉลจมวรรณ25894
15 เดดกหญจงจทระนตนทต  โพธาการ25895
16 เดดกหญจงซานนา มาเรทย  คภหา26317
17 เดดกหญจงณตฐมน  ฤทธจธรงคต25896
18 เดดกหญจงณตฐรตตนต  ปปญจะเภรท25897
19 เดดกหญจงณจชกานตต  รตสมะโน25898
20 เดดกหญจงณจศาชล  รตชทภล25899
21 เดดกหญจงธนภรณต  ปานมณท25901
22 เดดกหญจงธนตญชนก  ปรทชาชาญ25902
23 เดดกหญจงนภตสสร  สพานทอง25903
24 เดดกหญจงใบเฟฟนรต  ระวตงวงศต25905
25 เดดกหญจงปฟยธจดา  ไชยโย25906
26 เดดกหญจงผไทมาศ  จสลแกกว25907
27 เดดกหญจงพจชญธจดา  ภตกดท25908
28 เดดกหญจงพจมพตพจสสทธจธ  แพสมสทร25910
29 เดดกหญจงเพชรรตชตต  วงหตส25911
30 เดดกหญจงภรจตา  โกเมนไปรรจนทรต25912
31 เดดกหญจงมารจศา  สสทธจพตนธสต25913
32 เดดกหญจงรตตนตเกลกา  กจจวจจารณต25914
33 เดดกหญจงลตกษมณ  ศรทวจจจตตต25915
34 เดดกหญจงวงศตฤทตย  ลจทมไชยฤกษต25916
35 เดดกหญจงสสพจชญา  อสทตยรตตนต25917
36 เดดกหญจงอกตนญตสจตา  แกกวสสวรรณต25918

หหองทรช  1  รวม  36  คน ( ช. 10, ญ. 26)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวพวงเพชร  ขาวปลอด, 2.วนาทททรกอยตรทหญจงกนกกาญจนต  เชาวลจต
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายเจษฎา  รตตนพตนธต25919
2 เดดกชายธนบดท  ทจพยตสสวรรณต25920
3 เดดกชายธนพงศต  วาดวงพตกตรต25921
4 เดดกชายธนภตทร  หทบเพชร25922
5 เดดกชายภภเบศวรต  จงจจตรต25923
6 เดดกชายวตนชา  ถจทนกาญจนต25924
7 เดดกชายวจชยสตมต  วงคตจจาปา25925
8 เดดกชายสรวจศ  ชนะกาญจนต25927
9 เดดกชายอดจเทพ  ทจพยตสสราษฎรต25928

10 เดดกชายเอกพล  ราชธานท25929
11 เดดกหญจงก.นภอตยนท  มะหะหมตด25930
12 เดดกหญจงกนกพจชญต  เรชองแกกว25931
13 เดดกหญจงกวจนธจดา  เทพมณท25932
14 เดดกหญจงกตนตพจชญต  พราหตมนาค25933
15 เดดกหญจงจนจตยตตา  กจาแพงแกกว25934
16 เดดกหญจงจตนทวรรณ  ดวงจตนทรต25935
17 เดดกหญจงชญานจศ  ถาวระ25936
18 เดดกหญจงชลชนก  วจหกฤทธจธ25937
19 เดดกหญจงชสตจกาญจนต  อตกษรกาญจนต25938
20 เดดกหญจงฐจตจพร  ตรทโชตจ25939
21 เดดกหญจงฐจตจมา  นาวรรณต25940
22 เดดกหญจงทรรศนตชวรรณ  แปปนแสง25941
23 เดดกหญจงทตกษอร  ยกยนอง25942
24 เดดกหญจงธาราพร  พลายเนจน25943
25 เดดกหญจงนภตสกร  วสนนจจนา25944
26 เดดกหญจงนรจษา  มหาพงศต25945
27 เดดกหญจงนจรมล  ธตญญะกจจ25946
28 เดดกหญจงปาณจสรา  จตนทรตสสวรรณต25947
29 เดดกหญจงปฟยาภตสสรต  ฉายประททป26308
30 เดดกหญจงพจมพตธาดา  คลจลงคลกาย25948
31 เดดกหญจงภตทรวดท  อาคะมา25949
32 เดดกหญจงวรจศวรรณ  ทจพพา25950
33 เดดกหญจงสสชานาถ  สายตณ25951
34 เดดกหญจงสสวรรณท  ลจขจตกาญจนต25952
35 เดดกหญจงหรรษลตกษณต  แกกววจหค25953
36 เดดกหญจงอนตนดา  วรรณบสรท25955
37 เดดกหญจงอตจฉรา  บสญรอด25956
38 เดดกหญจงอตนดา  รตกดท25957
39 เดดกหญจงไอรดา  พรหมจรรยต25958

หหองทรช  2  รวม  39  คน ( ช. 10, ญ. 29)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



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

ครรทรชปรศกษา : 1.นายธทรนตนทต  ฤทธจโชตจ, 2.นายอภจชาตจ  เศรษฐการ, 3.นางชนจนทรตทจพยต  ลายพยตคฆต
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายจตกรพตนธสต  พรหมปาน25959
2 เดดกชายชนะกรณต  สจนศตกดจธศรท25960
3 เดดกชายฐานตนดร  กจจผดสง25961
4 เดดกชายณตฐพงศต  กาญจนตพตนทะ25962
5 เดดกชายณตฐวสฒจ  สายทอง25963
6 เดดกชายเดชนจพตทธต  วาระเพทยง25964
7 เดดกชายธนกฤต  ดจารตตนต25965
8 เดดกชายธนาวสฒจ  บสญปลอดวาย25966
9 เดดกชายธทรศตกดจธ  คาวจญทร25967

10 เดดกชายบสรโชตจ  วรรณพงศต25968
11 เดดกชายปปณณวรรธ  อาดสามารถ25969
12 เดดกชายเปรมศตกดจธ  บตวมณท25970
13 เดดกชายพตชรพล  ศตกดา25971
14 เดดกชายพตฒตจยะ  ดตงสะทกาน25972
15 เดดกชายพทรพตฒนต  นาวาทอง25973
16 เดดกชายภตทรกร  แขนงขตน25974
17 เดดกชายภภวนตย  พงศตพตนธต25976
18 เดดกชายรตชพล  เมชองนวด25977
19 เดดกชายสสรจยะ  สสวรรณอตกษร25979
20 เดดกหญจงกรรณจการต  เพดงจตนทรต25980
21 เดดกหญจงจตนทภา  คงศรท25981
22 เดดกหญจงจจรตฐตจกาล  ชะณภ25982
23 เดดกหญจงจทระนตนทต  สสขนสกภล25983
24 เดดกหญจงธนพร  จสตจรตตนต25984
25 เดดกหญจงธจชาภรณต  โสมล25985
26 เดดกหญจงปปทมา  ไชยมน25986
27 เดดกหญจงปฟปนสสดา  ไชยนสรตกษต25987
28 เดดกหญจงพตชรจน  ไชยนสรตกษต25988
29 เดดกหญจงภคพร  ดทดวง25989
30 เดดกหญจงภตทรภตค  แพทยตรตตนต25990
31 เดดกหญจงมารจสา  อจสลาม25991
32 เดดกหญจงรตจมา  หนภสสวรรณ25992
33 เดดกหญจงวรตญญา  กจทงรตตนต25978
34 เดดกหญจงวรจนธร  แสงแดง25993
35 เดดกหญจงวจนตทดา  ศรทจสกย25994
36 เดดกหญจงศศจวจมล  ทองเพชร25995
37 เดดกหญจงศสภสสตา  ทองเดชะ26314
38 เดดกหญจงสสชาดา  พจมพพตลตกษณต25996
39 เดดกหญจงอรจสรา  สทแกกว25997

หหองทรช  3  รวม  39  คน ( ช. 19, ญ. 20)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.2  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1.นางอมรรตตนต  คจาพสทธ, 2.นายสสรศตกดจธ  เทพบรรทม
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกฤษฎา  วรเชษฐต25998
2 เดดกชายกวจนรวท  วสฒจมานพ25999
3 เดดกชายกตนตจพงศต  สสขกลตบ26000
4 เดดกชายเกทยรตจศตกดจธ  สจาเนทยงกกอง26001
5 เดดกชายคสณากร  หทดเดช26002
6 เดดกชายเจษฎาภรณต  กลตบอจาไพ26003
7 เดดกชายญาณวสฒจ  บสรทรตกษต26004
8 เดดกชายณตฐฐจนตนทต  ชภเชจด26005
9 เดดกชายธนตท  ชตยรตกษา26006

10 เดดกชายธทรเทพ  พงคตศรทพสฒ26007
11 เดดกชายภภวเนศวรต  ใจเยดน26009
12 เดดกชายเรชองเดช  จจาปาทอง26010
13 เดดกชายศรายสทธต  หงษตคงคา26012
14 เดดกชายสจทธจชาญ  วาระเพทยง26013
15 เดดกชายสสกฤต  ศจรจพตนธต26014
16 เดดกชายหรจการตต  อจนทรสสวรรณ26015
17 เดดกชายอคจราหต  แกกวไทย26016
18 เดดกชายอภจวตตร  หอมทอง26017
19 เดดกหญจงกนกวรรณ  มานพพงศต26018
20 เดดกหญจงกตญชพร  แสงแกกว26020
21 เดดกหญจงกตญญาณตฐ  บสญอมร26309
22 เดดกหญจงกานตตชนก  รภกแจกง26021
23 เดดกหญจงกสลธจดา  เจรณาเทพ26022
24 เดดกหญจงชญานท  ถาวระ26023
25 เดดกหญจงซตนนจจตการต  มสตจกาญจนต26024
26 เดดกหญจงญารจนดา  รตกดท26025
27 เดดกหญจงทตตพจชา  สชบเสนนหต26026
28 เดดกหญจงทจพยาภา  ธรรมโชตจ26027
29 เดดกหญจงนภตสสร  เทททยวแสวง26028
30 เดดกหญจงปภตทสรา  ปรทดาภาค26029
31 เดดกหญจงปรจณดา  ดจนหมจน26030
32 เดดกหญจงเปรมสจนท  อรนามศตกดจธ26031
33 เดดกหญจงศจรจนภา  เจทยรศจรจ26032
34 เดดกหญจงสายนลจา  ชภคง26033
35 เดดกหญจงอนตนดา  จสดเดช26034

หหองทรช  4  รวม  35  คน ( ช. 18, ญ. 17)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.2  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวพรนตชชา  เชชทอมใจ, 2.นางสาวมตลลจกา  ทองใหมน
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกตนตวตฒนต  จตนทะนะ26035
2 เดดกชายชตยวตฒนต  ไชยโย26036
3 เดดกชายเดชฤทธต  ปปญนะ26037
4 เดดกชายธนกร  สสนทร26038
5 เดดกชายธนกฤต  บสญคง26039
6 เดดกชายธนากร  กาญจนา26040
7 เดดกชายธนาธจป  ไชยสจทธจธ26041
8 เดดกชายนราเทพ  เหมชอนวดท26042
9 เดดกชายปฏจกาญฐสจท  จตนทวงศต26043

10 เดดกชายพตชรพล  เพดชศรท26044
11 เดดกชายพตนธรตกษต  เพดงจตนทรต26045
12 เดดกชายพจฆเนศ  แกกวคง26046
13 เดดกชายภภวดล  บสญชากรณต26048
14 เดดกชายมตณฑนากร  วงขะโนง26049
15 เดดกชายยสทธภภมจ  ประสาร26050
16 เดดกชายอนวตช  ไชยพจนต26053
17 เดดกชายอรรถพล  ยตนตะศจรจ26054
18 เดดกชายเอกวตฒนต  อจทธจธฤทธจธ26055
19 เดดกหญจงกฤตจยาณท  ภภมท26056
20 เดดกหญจงกานตตธจดา  ภตกตรามสกขต26057
21 เดดกหญจงจจตรทจวา  ไทยนกอย26058
22 เดดกหญจงจจรภจญญา  พรหมเจรจญ26059
23 เดดกหญจงญาตาวท  มณทขตย26060
24 เดดกหญจงญาตจมา  ลายกายศ26061
25 เดดกหญจงณตญชญายต  ไชยผดสง26062
26 เดดกหญจงธตญสจนท  ธานมาศ26063
27 เดดกหญจงธจดารตตนต  ชสมพลดท26064
28 เดดกหญจงนตนทกาญจนต  มณทรตตนต26065
29 เดดกหญจงปรจชาต  แสงอรสณ26066
30 เดดกหญจงเพชรนภา  สวตสดจธวงศต26067
31 เดดกหญจงภตทรธจดา  แสงเผชอก26068
32 เดดกหญจงภตทรพร  สตงขตทอง26069
33 เดดกหญจงมตนฑนา  สจาเภาพล26070
34 เดดกหญจงศสภกานตต  สสภาพโรจนต26071
35 เดดกหญจงสสนจสา  เทพชนวยสสข26072

หหองทรช  5  รวม  35  คน ( ช. 18, ญ. 17)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.2  หหองทรช 6

ครรทรชปรศกษา : 1.นายฮากทม  พงษตยททหลกา, 2.นางสาวกฤษณา  อตกษรรตตนต
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกจตตจภตทรต  เรชอนเพดชร26073
2 เดดกชายจตกรกฤษณต  ทองอนอน26074
3 เดดกชายทยสตจธร  โบกระณทยต26076
4 เดดกชายธทระภตทรต  เพดชรพจจจตร26077
5 เดดกชายนภตทรต  เพชรเศรษฐต26078
6 เดดกชายนราวจชญต  ถจทนการ26079
7 เดดกชายบตญญวตต  มาศเมฆ26080
8 เดดกชายบสรจนทรต  รตตนะ26082
9 เดดกชายปปณณธร  สวทพตนธต26075

10 เดดกชายพตชรพล  ฟปาลท26085
11 เดดกชายพทระพตนธต  นสนนหอม26086
12 เดดกชายภาณสทตศ  พลทอง26087
13 เดดกชายภานสวจชญต  สสขบางนบ26088
14 เดดกชายโภควจนทต  รตกขพตนธต26089
15 เดดกชายวตนชนะ  สองเมชองสสข26090
16 เดดกชายสจทธจชตย  บตวบสญ26091
17 เดดกชายโสภณศจลปป  สสทธจสตงขต26092
18 เดดกหญจงกตญญาภตค  ถาวระ26093
19 เดดกหญจงกตญฐมณท  ศรทคามา26094
20 เดดกหญจงกานตตสจนท  เพดชรศรท26095
21 เดดกหญจงโชตจกานตต  เจชอจตนทรต26098
22 เดดกหญจงณตฏฐวจตรา  แกกวจทน26099
23 เดดกหญจงธตญวรตตมต  คงเพชร26100
24 เดดกหญจงนลจามนตต  คงมา26101
25 เดดกหญจงปฟยเนตร  คงเพชร26102
26 เดดกหญจงวจภาวตส  ปงรตงสท26104
27 เดดกหญจงศจรตญญา  วจเวกรตกษต26106
28 เดดกหญจงศสภมาส  บสญถนอม26107
29 เดดกหญจงสรจญญา  ธรรมโชตจ26108
30 เดดกหญจงอมรประภา  ทวทเมชอง26109

หหองทรช  6  รวม  30  คน ( ช. 17, ญ. 13)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.2  หหองทรช 7

ครรทรชปรศกษา : 1.นางสาวรจเรข  คงแกกว, 2.นางจจตตจมา  วชจระพงษต
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกฤตจพงศต  ชภประสภตร26110
2 เดดกชายจทรพตฒนต  สสธทรภาพ26111
3 เดดกชายดจารงคตศตกดจธ  จตนภตกดท26112
4 เดดกชายธนะชตย  ถจทนทวท26113
5 เดดกชายธนากร  เพดงอยภน26114
6 เดดกชายธทรนตย  ทองทจพยต26115
7 เดดกชายปภาวจชญต  ปานบสญ26116
8 เดดกชายปราบดา  ปานประดจษฐต26117
9 เดดกชายปฟยะรตตนต  ไชยพงศต26118

10 เดดกชายพงศกร  เพชรสสวรรณ26119
11 เดดกชายพงศธร  ธตญญะกจจ26120
12 เดดกชายพชรพล  ชสมศรท26121
13 เดดกชายพจทตกษตพงษต  แซนเทน26122
14 นายภสมรจนทรต  ใจแผกว26123
15 เดดกชายวตชรพงศต  มภสจกรตกษต26124
16 เดดกชายวตนชตย  ยอดแกกว26125
17 เดดกชายศตกดจนนทต  รตตนถาวร26126
18 เดดกชายสายลม  ชสมพล26128
19 เดดกชายสจทธจพร  ธรรมพตนธต26129
20 เดดกชายอรรถพล  นมาภรณต26130
21 เดดกหญจงกฤษฎารตตนต  บสญอมร26135
22 เดดกหญจงกวจนทรา  ขาวเอทยด26131
23 เดดกหญจงจตนทกานตต  บสตรศรท26306
24 เดดกหญจงจสฑามาศ  กายฤทธจธ26136
25 เดดกหญจงฐจตจนตนทต  หมชทนฤทธจธ26137
26 เดดกหญจงณตฐชา  นตกบรรเลง26138
27 เดดกหญจงนรพร  พรหมจตนทรต26139
28 เดดกหญจงนจชนตนทต  สายชลเชททยว26140
29 เดดกหญจงปภาพจชญต  แซนลทล26133
30 เดดกหญจงปสณยนสช  โชตจรตกษต26141
31 เดดกหญจงภตทราพร  ถาวระ26142
32 เดดกหญจงเมรจสา  ยอดพจจจตร26143
33 เดดกหญจงศสภจสรา  มสสจเกตส26134
34 เดดกหญจงหจรตญญจการต  ดาวตลยต26145
35 เดดกหญจงอาจารจยา  ทองประดจษฐต26146

หหองทรช  7  รวม  35  คน ( ช. 20, ญ. 15)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.2  หหองทรช 8

ครรทรชปรศกษา : 1.นางเกวลจน  บดจนทร, 2.นางสาวพนจตา  ศรทใหมน
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกรวจทยต  แวววรรณจจตร26147
2 เดดกชายกฤชณตฎฐต  ผจญภตย26148
3 เดดกชายกกองภพ  แซนตทท26149
4 เดดกชายกจตตจพงศต  ชายลม26150
5 เดดกชายจตสรภสช  พรหมอตกษร26152
6 เดดกชายจจรวตฒนต  จตนทรตมาศ26153
7 เดดกชายณภตทร  เลขาพตนธต26154
8 เดดกชายธนาคจม  เชษฐวรรณสจทธจธ26155
9 เดดกชายธาวจน  เดชวตฒนต26156

10 เดดกชายธทรเมฆ  สมบภรณต26157
11 เดดกชายนรภตทร  ระหตงภตย26158
12 เดดกชายปวรจศ  โกมตย26159
13 เดดกชายปฟยปราชญต  แซนฮลจา26160
14 เดดกชายพลกฤษ  คจางาม26161
15 เดดกชายวทระทตย  คชรตตนต26162
16 เดดกชายวสฒจภตทร  นสรตกษต26163
17 เดดกชายศสภกร  พสทธโชตจ26164
18 เดดกชายสราวสฒจ  ดตงสะทกาน26165
19 เดดกชายอธจปปตยต  หตสดจนทรต26166
20 เดดกหญจงกสลธจดา  กจาแพงแกกว26151
21 เดดกหญจงกสลภรณต  เจทยรศจรจ26167
22 เดดกหญจงจจราภรณต  ดวงพาพล26168
23 เดดกหญจงปรจยาภตทร  หมจดแสลก26169
24 เดดกหญจงปฟยะธจดา  สสขรจนทรต26170
25 เดดกหญจงผกามาศ  อาทรกจจ26171
26 เดดกหญจงพรชนก  ดจษฐจธสาคร26172
27 เดดกหญจงเมธจดา  วรรณโสภณ26173
28 เดดกหญจงรสจจตฤดท  เมชองดท26174
29 เดดกหญจงวานจตา  ขาวแกกว26175
30 เดดกหญจงวาสนา  กตนยะมา26176
31 เดดกหญจงสจราวรรณ  ทองใบใหญน26177
32 เดดกหญจงสสกตญญา  ผลาภรณต26178
33 เดดกหญจงสสนตนธา  แกกวขาว26179
34 เดดกหญจงอรอนงคต  โกสสมพตนธสต26180
35 เดดกหญจงอตญชจสา  ภภศรท26181
36 เดดกหญจงไอรจสา  สสทวจ26183
37 เดดกหญจงฮาวารต  ดสมลตกษณต26182

หหองทรช  8  รวม  37  คน ( ช. 19, ญ. 18)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนเมมองนครศรรธรรมราช
รายชมชอนนกเรรยน ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรช 1  ชนชน ม.2  หหองทรช 9

ครรทรชปรศกษา : 1.นางอภจญญา  การจกาญจนต, 2.นางวรรณเพดญ  ทจพยตรตตนต
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกมลชตย  เมชองทอง26184
2 เดดกชายกฤตกานตต  ปปกษทสจงหต26185
3 เดดกชายกฤตพรรษ  ปรทชา26186
4 เดดกชายฆนาพงษต  จตนทร26187
5 เดดกชายชยากร  ชสมธรรม26188
6 เดดกชายณตฏฐกจตตจธ  พภลพจพตฒนต26189
7 เดดกชายธนภตทร  กจาลดพจศ26191
8 เดดกชายธนภตทร  เชชลอชมสสข26190
9 เดดกชายธนากร  โสภากจจ26192

10 เดดกชายธตญพจสจษฐต  เนาวโคอตกษร26193
11 เดดกชายธาวจน  คจม26194
12 เดดกชายนนทตปวจธ  เพชรรตกษา26195
13 เดดกชายปรจพตฒนต  เกชลอกาญจนต26196
14 เดดกชายพสฒจพงศต  สสขขวตญ26197
15 เดดกชายภภรจวตจนต  ฐจตจธนากสล26198
16 เดดกชายศสภวจชญต  ชจานาญแทน26199
17 เดดกชายอรรถวสฒจ  หยภนทองคจา26200
18 เดดกหญจงกตญญาพตชร  มตจการ26201
19 เดดกหญจงจจดาภา  ชภโลก26202
20 เดดกหญจงณตฏฐณจชา  ณ นสวงษต26204
21 เดดกหญจงณตฐชา  ดารากตย26205
22 เดดกหญจงดามจสา  จตนทรตหอม26206
23 เดดกหญจงนตนทตลจน  เพชรศร26207
24 เดดกหญจงบวรลตกษณต  พสทธพรรก26208
25 เดดกหญจงปวตณภตทร  นจจนารถ26209
26 เดดกหญจงเพชรนารท  อจสลาม26210
27 เดดกหญจงเพชรลดา  กสมพาภตตจ26211
28 เดดกหญจงวรตทยา  แซนลทล26212
29 เดดกหญจงวรตมพร  บสญเพดง26213
30 เดดกหญจงวรจสรา  ชตยพตฒนตวงศกร26214
31 เดดกหญจงวจชญาพร  เสสน26215
32 เดดกหญจงศจรจญาภรณต  มสสจกพตนธต26216
33 เดดกหญจงอตมพจกา  ฤทธจธพตนธต26217

หหองทรช  9  รวม  33  คน ( ช. 17, ญ. 16)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา


