
โรงเรรยนลลลททบประชลนนเครละหห
รลยชชชอนทกเรรยน ปปกลรศศกษล 2565 ภลคเรรยนทรช 1  ชทชน ม.1  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษล : 1.นางสาวศกลวรรณ  เจจอกโววน, 2.นางบบญออม  เปปดทอง
ววชล ......................................................................................

เลขททท ชจทอ นามสกบลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกฤตตพงศศ  จตนทรศแจจมศรท07905
2 เดดกชายกฤตตพตฒนศ  ขาวลววน07906
3 เดดกชายกษตดตดเดช  เชจชอบวานเกาะ07907
4 เดดกชายกตตตตชตย  ปรอยกระโทก07908
5 เดดกชายเกทยรตตภภมต  เกษทสม07909
6 เดดกชายจตรายบ  รตตนบบรท07910
7 เดดกชายณตฐภภมต  บตวบบญ07911
8 เดดกชายทนงศตกดตด  แกววบจารบง07912
9 เดดกชายธนกร  พตฒนศตลปป07913

10 เดดกชายนตสสรณศ  เนจชอดจา07914
11 เดดกชายพงศกร  กตชวเสวง07915
12 เดดกชายพตทธนตนทศ  ภภจทอง07916
13 เดดกชายพตทยบตมศ  เรจองแกวว07917
14 เดดกชายภานบวตฒนศ  ชจางคตด07918
15 เดดกชายวงศกร  คชสตทธตด07919
16 เดดกชายศตกยศศรณศ  อตนทรศฤทธตด07920
17 เดดกชายศบภชตย  ซวอนเพดชร07921
18 เดดกชายสตรวตชญศ  ทองคจา07922
19 เดดกชายหตสดท  บบญเดช07923
20 เดดกชายอนตนตศเทพ  ทตบไทร07924
21 เดดกชายอนตนทชตย  เปปาเงตน07925
22 เดดกชายอภตยบต  ศรทวตเชทยร07926
23 เดดกหญตงจทรนบช  ลาวเพดชร07927
24 เดดกหญตงชญานตน  ศรทสมบตตต07928
25 เดดกหญตงชนานตนทศ  อตนทรสบวรรณ07929
26 เดดกหญตงนภตทสร  พภลเกตด07930
27 เดดกหญตงบบญตตตา  ทองมบณท07931
28 เดดกหญตงประภตสสร  หนภคง07932
29 เดดกหญตงพตชญา  หลทนะ07933
30 เดดกหญตงรตตนศชนก  รตตนเสรท07934
31 เดดกหญตงสรณศสตรต  ปปปนทอง07935
32 เดดกหญตงสบพตชฌายศ  ขาวลววน07936
33 เดดกหญตงสบวตชาดา  เเพงพตมาย07937
34 เดดกหญตงอตญชตษฐา  ปานดจา07938

หหองทรช  1  รวม  34  คน ( ช. 22, ญ. 12)

หนวาททท 1 จาก 1 หนวา



โรงเรรยนลลลททบประชลนนเครละหห
รลยชชชอนทกเรรยน ปปกลรศศกษล 2565 ภลคเรรยนทรช 1  ชทชน ม.1  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษล : 1.นางวาสนา  โฆษษตอาภา, 2.นายวษโรจนน  เมมองแกกว
ววชล ......................................................................................

เลขททท ชมทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกฤตกร  กษกวเสกง07939
2 เดดกชายกฤษฎา  คจานวน07940
3 เดดกชายกษตตษพตทธน  แสงมณท07941
4 เดดกชายทษนกร  ฟกฟงเฟฟฟอง07942
5 เดดกชายธนพล  จตนทรนประสษทธษธ07943
6 เดดกชายธนพตฒนน  ศรทขาว07944
7 เดดกชายธนพตต  วารทรตตนน07945
8 เดดกชายธนวตนตน  รตตนพตนธน07946
9 เดดกชายนครษนทรน  บตวแกกว07947

10 เดดกชายนนทนปวษธ  บกญเดช07948
11 เดดกชายพทรพตฒนน   นามโนน07949
12 เดดกชายพทรวษชญน  บกญเมมอง07950
13 เดดกชายพงษนพษพตฒศกร  นวลสมศรท07951
14 เดดกชายภตทรกร  รามวงศน07952
15 เดดกชายภตทรดนตย  เดชะ07953
16 เดดกชายภานกวตฒนน  รตตนพตนธน07954
17 เดดกชายยกทธพล  ชาตษไทย07955
18 เดดกชายวกฒษกร  สกทธษธจษตร07956
19 เดดกชายศกกลวตฒนน  พพลเพษทม07957
20 เดดกชายศกภณตฐ  ภตกดทกษจ07958
21 เดดกชายสรวษชญน  คงศษรษ07959
22 เดดกชายอภษชาตษ  เมมองเฉทยง07960
23 เดดกหญษงกอรนตนทน  ลมอนาม07961
24 เดดกหญษงชยกดา  เยดนใจ07962
25 เดดกหญษงณตฐชา  ปรษวตตน07963
26 เดดกหญษงธตญชนก  ปานแกกว07964
27 เดดกหญษงนภสร  บรรเทมอง07965
28 เดดกหญษงภตทรวดท  นวนนกนม07966
29 เดดกหญษงภตทราภรณน  ชพศรท07967
30 เดดกหญษงมารษษา  ทองมกณท07968
31 เดดกหญษงวรรณวษสา  โสดาบตน07969
32 เดดกหญษงวษมลรตตนน  รนมรมทน07970
33 เดดกหญษงอมลวรรณ  บรรเทมอง07971
34 เดดกหญษงอรณตฏฐน  ชตยเพดชร07972
35 เดดกหญษงอตยยนลดา  โยมญาตษ07973

หหองทรช  2  รวม  35  คน ( ช. 22, ญ. 13)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนลลลททบประชลนนเครละหห
รลยชชชอนทกเรรยน ปปกลรศศกษล 2565 ภลคเรรยนทรช 1  ชทชน ม.1  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษล : 1.นางอารรยย  โตตะเหม, 2.นางสาวฌมาบดร  บบานควน
ววชล ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกลวตชร  รตกสกกล07974
2 เดดกชายณตฐดนตย  แสวงสกข07975
3 เดดกชายณตฐพล  รตกสรทอง07976
4 เดดกชายธนากร  จตนทรยศศรศ07977
5 เดดกชายธตนวา  พศทตกษยวงศย07978
6 เดดกชายธรรเทพ  ศรรางเศรบา07979
7 เดดกชายธรรวตฒนย  รตกบกตร07980
8 เดดกชายธรรศตกดศด  บกญเดช07981
9 เดดกชายธรระพตฒ  เพดชรบตว07982

10 เดดกชายนตทธพงศย  นวลสมศรร07983
11 เดดกชายพตสกร  ทตบไทร07984
12 เดดกชายพรรวศชญย  กองกกลทศพยย07985
13 เดดกชายรตฐภภมศ  นวลสมศรร07986
14 เดดกชายวตนปปยะ   สจาเภา07987
15 เดดกชายศกภกฤษ  จตนทรยสรงแสง07988
16 เดดกชายสรวศชญย  จศตรรตกษย07989
17 เดดกชายสศทธศโชค  เชชชอวตฒนย07990
18 เดดกชายเสฐรยรพงษย  พตดทอง07991
19 เดดกชายอภศวตฒนย  ขาวลบวน07992
20 เดดกหญศงกตตญญภ  คงทอง07993
21 เดดกหญศงกตลยยสกดา  ศรรทศพยย07994
22 เดดกหญศงจนตญญา  อศนทรสกวรรณ07995
23 เดดกหญศงจศรตชญา  เกศดนกรน07996
24 เดดกหญศงชญาดา  เชศญทอง07997
25 เดดกหญศงฐศดาภา  ดบวงนบอย07998
26 เดดกหญศงนศศารตตนย  รตกขาว07999
27 เดดกหญศงปภาวรศนทรย  หนภสงคย08000
28 เดดกหญศงพศญาภตทรย  หนภเพศทม08001
29 เดดกหญศงวราพร  ดวงจตนทรย08002
30 เดดกหญศงปปยนกช  เพชรชนะ08003
31 เดดกชายอานนทย  คงจตนทรย08004
32 เดดกชายธนากร  แสวงสกข08005
33 เดดกชายวรเดช  ราชสรหย08006
34 เดดกหญศงจารกวรรณ  ขาวลบวน08007
35 เดดกหญศงนศชานตนทย  รตกสรทอง08008

หหองทรช  3  รวม  35  คน ( ช. 22, ญ. 13)

หนบาทรท 1 จาก 1 หนบา



โรงเรรยนลลลททบประชลนนเครละหห
รลยชชชอนทกเรรยน ปปกลรศศกษล 2565 ภลคเรรยนทรช 1  ชทชน ม.1  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษล : 1.นางสาวพรชนก  จจนพลโท, 2.นางสาวทจศนนยย  ชนะกกล
ววชล ......................................................................................

เลขทนท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตจว

1 เดดกชายกษษเดช  ตรนชจย08009
2 เดดกชายกษตตษทจศนย  รามวงศย08010
3 เดดกชายกษตตษพนธย  ชชนาค08011
4 เดดกชายจษรวจฒนย  จจนทรยสสงแสง08012
5 เดดกชายฉจตรมงคล  ขนษฐรจตนย08013
6 เดดกชายชยกตมย  สกทธษเกษด08014
7 เดดกชายธนพจฒนย  เครชอจจนทรย08015
8 เดดกชายธนวจตร  ไชยสมบชรณย08016
9 เดดกชายธนรภจทรย  สจงขยเกลนลยง08017

10 เดดกชายธนรภจทรย  อสอนเเกกว08018
11 เดดกชายธนระศจกดษด  จจนทรยสสงแสง08019
12 เดดกชายนนทพจนธย  บกญศษรษ08020
13 เดดกชายปรจตถกร  ทวษสกวรรณย08021
14 เดดกชายภจทรธร  บกญแกกว08022
15 เดดกชายวนรวจฒนย  แปปนจจนทรย08023
16 เดดกชายศจกรษนทรย  แกกวศรน08024
17 เดดกชายสรรทวน  ชชศรน08025
18 เดดกชายสษปปวษชญย  สกขาพจนธย08026
19 เดดกชายสกรษยา  สษนปรก08027
20 เดดกหญษงกรกนก  แถมเดช08028
21 เดดกหญษงกรรณษการย  รสมเยดน08029
22 เดดกหญษงขวจญชนก  คงวกสน08030
23 เดดกหญษงคนรญา  ศจกดษดเพชร08031
24 เดดกหญษงชนจญชนก  ชชสกข08032
25 เดดกหญษงณภจทรพร  อษฐณน08033
26 เดดกหญษงณจฐชานจนทย  เพชรชสวย08034
27 เดดกหญษงณษชากานตย  เสกงยสอง08035
28 เดดกหญษงธวจลหทจย  บกญเพดชรแกกว08036
29 เดดกหญษงนฤภร  หนชศษรษ08037
30 เดดกหญษงปรนยดา  ชจยลษตรย08038
31 เดดกหญษงพษรมน  เสกงยสอง08039
32 เดดกหญษงภาคษนน  ยอดศรน08040
33 เดดกหญษงสกตาภจทร  เกษนสม08041
34 เดดกหญษงสกภาพร  เเกกวเจชอ08042

หหองทรช  4  รวม  34  คน ( ช. 19, ญ. 15)

หนกาทนท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนลลลททบประชลนนเครละหห
รลยชชชอนทกเรรยน ปปกลรศศกษล 2565 ภลคเรรยนทรช 1  ชทชน ม.1  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษล : 1.นายกกจตกรรตนน  ปานชช, 2.นางจรกยา  ดวงนนนาแกกว
ววชล ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจนาตรว

1 เดดกชายกฤษณะ  ทองเรชองสม08043
2 เดดกชายณรฐพรชรน  มณทมรย08044
3 เดดกชายทรตเทพ  แสนภรกดท08045
4 เดดกชายธนวรฒนน  ศรทสมบรตก08046
5 เดดกชายธทรเดช  สรงขนทอง08047
6 เดดกชายนครกนทรน  บกญพรหม08048
7 เดดกชายพงศกร  ปานชช08049
8 เดดกชายพรสกรณน  เพชรมาก08050
9 เดดกชายภรคธทมา  รอดคกกม08051

10 เดดกหญกงกชกร  คงศกรก08052
11 เดดกหญกงกรรณกกาญรน  จรนทรนแกกว08053
12 เดดกหญกงกรญญาณรฐ  ขาวลกวน08054
13 เดดกหญกงกานตนปภรสรน  ดลวกจกตร08055
14 เดดกหญกงจทรนรนทน  หลานไทย08056
15 เดดกหญกงจกฬาลรกษณน  สกชาฎา08057
16 เดดกหญกงชญานกน  ประเดกมวงศน08058
17 เดดกหญกงณกชาภรทร  ดทใจ08059
18 เดดกหญกงนภรสสร  พกพมเรชอง08060
19 เดดกหญกงนรนทนนภรส  สกวรรณพรนธน08061
20 เดดกหญกงเบญญาภา  สกชฎา08062
21 เดดกหญกงปวทรนธกดา  ศรทสกข08063
22 เดดกหญกงปกณยาพร  บกญเดช08064
23 เดดกหญกงพกมรภรทร   ชชชพวย08065
24 เดดกหญกงภรภรทร  โสพล08066
25 เดดกหญกงภรณฑกวา  ไกรนรา08067
26 เดดกหญกงมนพร  กกจรกพงวรฒนากร08068
27 เดดกหญกงมนรสชนก  รอดคกกม08069
28 เดดกหญกงรรกษกณา  สกชาตกพงคน08070
29 เดดกหญกงวรรญญา  สกขมทชรย08071
30 เดดกหญกงวรลดา  ไกรนรา08072
31 เดดกหญกงศศกธร  จรนทรนสพงเเสง08073
32 เดดกหญกงสกธกดา  จกนตนานกกชล08074
33 เดดกหญกงอธกชา  สกขใสย08075
34 เดดกหญกงอรนดามรน  นวลสมศรท08076

หหองทรช  5  รวม  34  คน ( ช. 9, ญ. 25)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา


