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

ครรทรชปรศกษล : 1.นางสาวอนงคคนาถ  ชนะภภย, 2.นางสาววกา  จจานงคครภตนค
ววชล ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตภว

1 เดดกชายกภนตพภฒนค  เททยมจภนทรค07669
2 เดดกชายชวภลววทยค  จรวตงาม07671
3 เดดกชายภภรววภฑฒค  ศรทชภย07672
4 เดดกชายเทพอนภนตค  มภสวกะ07673
5 เดดกชายธนกร  แกกวเจชอ07674
6 เดดกชายธนกฤต  แสงมณท07675
7 เดดกชายธนภญชภย  หนภชภยแกกว07676
8 เดดกชายธทรภภทร  คงไขขศรท07677
9 เดดกชายธทรวภฒนค  มากผล07678

10 เดดกชายบรรณสรณค  สกขใส07679
11 เดดกชายบกณยกร  พภลเงวน07680
12 เดดกชายปปณณทภต  ชภศรท07681
13 เดดกชายปปยวภฒนค  จารกพภนธค07682
14 เดดกชายรภฐภภมว  เหมชอนหนภ07683
15 เดดกชายศกภววช ญค  คงแกกว07684
16 เดดกชายสกชาครทยค  แกกวเจชอ07685
17 เดดกชายอภวชวต  รภกสททอง07686
18 เดดกหญวงชนนวกานตค  ศรทสมโภชนค07687
19 เดดกหญวงณภฐนวชา  มากผล07688
20 เดดกหญวงธภญญารภก  แสงขาว07689
21 เดดกหญวงธวดารภตนค  หลงชภ07690
23 เดดกหญวงนวลหง  ดจามกสวก07692
24 เดดกหญวงนภนทรภตนค  คงนาผล07693
25 เดดกหญวงเบญจรภตนค  รภกสททอง07694
26 เดดกหญวงปรวยาภภทร  เกษทสม07695
27 เดดกหญวงปปปนมณท  ผววจภนทรค07697
28 เดดกหญวงมนรดา  สองทอง07698
29 เดดกหญวงมาลวสา  แกลกวทนง07699
30 เดดกหญวงอนภนตวยา  เมขงบกตร07700
31 เดดกหญวงอภวชญา  บกญอกขน07701
32 เดดกหญวงอภวสรา  เพดชรมาก07702
33 เดดกหญวงอรณวชา  จจานงคครภตนค07703
34 เดดกหญวงอภยยา  เกตกแกกว07704
35 เดดกหญวงชนากานตค  เจรวญเดช07896
36 เดดกชายสภนตวภาพ  แกกวเจชอ07901

หหองทรช  1  รวม  35  คน ( ช. 18, ญ. 17)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



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

ครรทรชปรศกษล : 1.นางสาวเนตรนภา  ไหมสสทอง, 2.นางนนชญา  ศศรศมาสกกล
ววชล ......................................................................................

เลขทสท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตนว

1 เดดกชายกฤตเมธ  ฟกฟงเฟฟฟอง07705
2 เดดกชายชนาธศป  เกตกสนนเทสยะ07706
3 เดดกชายโชคทวส  ปรสชา07707
4 เดดกชายฐานนนดร  จวนทอง07708
5 เดดกชายณนฐพงษษ  สสเหมชอนทอง07709
6 เดดกชายณนฐภนทร  บกญแกกว07710
7 เดดกชายณนฐภภมศ  ศนกดศดจกาย07711
8 เดดกชายทวสศนกดศด  ดวงดส07712
9 เดดกชายธนวนฒนษ  คงสง07713

10 เดดกชายธนศสร  โยมญาตศ07714
11 เดดกชายธนนวา  เพดชรเรชอนทอง07715
12 เดดกชายปฐพส  บกญทองสนงขษ07716
13 เดดกชายภค วรรษ   ทองทรนพยษ07717
14 เดดกชายภานกวนฒนษ  หนภสงคษ07718
15 เดดกชายภภรศนทษ   เนศนพลอย07719
16 เดดกชายสถศรพนนธษ  ชชวยรนกษษ07720
17 เดดกชายสกกฤษฎศด  จอมสชอง07721
18 เดดกหญศงแกกวกมล  ศรสทศพยษ07723
19 เดดกหญศงจรศญา  ชชองลมกรด07724
20 เดดกหญศงชลธศชา  ตศตะสส07725
21 เดดกหญศงณนฏฐณศชา  เสนา07726
22 เดดกหญศงณนฐนนนทษ  กกกงทอง07727
23 เดดกหญศงณนฐวดส  จนนทรประไพ07728
24 เดดกหญศงทศปภาพร  เสารษนจา07729
25 เดดกหญศงธนนยษชนก  ชภดวงจนนทรษ07730
26 เดดกหญศงธารารนตนษ  กกกงทอง07731
27 เดดกหญศงปปทมาพร  นวลสมศรส07732
28 เดดกหญศงปารณสยษ  ดกวงชภ07733
29 เดดกหญศงปปยรนตนษ  พกธผาย07734
30 เดดกหญศงภนทรธศดา  บกญปลอด07735
31 เดดกหญศงวรนญญา  เรชองจนนทรษ07736
32 เดดกหญศงศศศกาญณษ  มกชย07737
33 เดดกหญศงศศรศวรรณ  ศรสอชอน07738
34 เดดกหญศงอภศชญา  มภณส07739
35 เดดกชายณนฐกร  ตนตนตกอง07893
36 เดดกชายพนนตะวนน  ดสชภศร07904

หหองทรช  2  รวม  36  คน ( ช. 19, ญ. 17)

หนกาทสท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนลลลททบประชลนนเครละหห
รลยชชชอนทกเรรยน ปปกลรศศกษล 2565 ภลคเรรยนทรช 1  ชทชน ม.2  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษล : 1.นางธธญชนก  แสวงสสข, 2.นางสาวนวลอนงคค  ฟสฟงเฟฟฟอง
ววชล ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกสลเลขประจจาตธว

1 เดดกชายเกทยรตตศธกดตด  จจานงคครธตนค07740
2 เดดกชายชวธลวตทยค  ซายขาว07741
3 เดดกชายณธฐเดช  เกษทสม07742
4 เดดกชายธนกฤต  เพดชรเรชอนทอง07743
5 เดดกชายธนารธตนค  ทองมท07744
6 เดดกชายธาวตน  เพดชรเรชอนทอง07745
7 เดดกชายธทเดช  หอยมณท07746
8 เดดกชายนนทวธฒนค  คงศตรต07747
9 เดดกชายนธยสยาม  รตยาพธนธค07748

10 เดดกชายเพชรจตนดา  จตนดาพธนธค07749
11 เดดกชายวทรภธทร  ทวทรธตนค07750
12 เดดกชายวทรภธทร  รธกแกกว07751
13 เดดกชายสรวตชญค  ศรททตพยค07752
14 เดดกชายอภตชธย  รธกสททอง07754
15 เดดกชายอภตสตทธตด  สสทธตเกตด07755
16 เดดกชายอธครวตนทค  ดาวธล07756
17 เดดกหญตงจธนทรคธตดา  พพลจธนทรค07757
18 เดดกหญตงชสตตกาญจนค  นวนนสนม07758
19 เดดกหญตงชสตตมา  หวธทนเจทจยะ07759
20 เดดกหญตงฐตตญา  เสนาคง07760
21 เดดกหญตงณธฐณตชา  กจาจธดสสขา07761
22 เดดกหญตงดวงพร  คงศตรต07762
23 เดดกหญตงดาราวดท  บธวบสญ07763
24 เดดกหญตงทตวาพร  ชตนวงคค07764
25 เดดกหญตงธธญยพร  แกกวจทน07765
26 เดดกหญตงธตดารธตนค  เดชเกต07766
27 เดดกหญตงนฤดท  เบทบยวคลกาย07767
28 เดดกหญตงบสณยนสช  วธงบธว07768
29 เดดกหญตงปาลตตา  หนวงแกกว07769
30 เดดกหญตงพรพรรณ  ไชยมงคล07770
31 เดดกหญตงภธคจตรา  ทองแทก07771
32 เดดกหญตงรจนา  นสนยเอทยด07772
33 เดดกหญตงสสลทวธลยค  ชพดวงจธนทรค07773
34 เดดกชายวสธนตค  แซนจพน07888
35 เดดกชายธทรกานตค  ขาวลกวน07889
36 เดดกชายธวตวธฒนค  ตรทชธย07895
37 เดดกหญตงสสภาวดท  เชาวคเหม07903

หหองทรช  3  รวม  37  คน ( ช. 19, ญ. 18)

หนกาททท 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนลลลททบประชลนนเครละหห
รลยชชชอนทกเรรยน ปปกลรศศกษล 2565 ภลคเรรยนทรช 1  ชทชน ม.2  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษล : 1.นายสสทธสพร  มสมงเจรสญทรรพยย, 2.นางสาวปภรชญา  จรนทรยออดม
ววชล ......................................................................................

เลขททม ชชมอ นามสกอลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกรนตยระพท  ศรทสอข07774
2 เดดกชายกานตยตะวรน  มณทวงศย07775
3 เดดกชายไชยา  สทคง07776
4 เดดกชายณรฐพล  ชนะกอล07777
5 เดดกชายธนวรฒนย  นวลสมศรท07778
6 เดดกชายธนากร  รอดแกกว07779
7 เดดกชายธทรภรทร  ขาวลกวน07780
8 เดดกชายนพรรตนย  ชกางแกกว07781
9 เดดกชายนาราชา  ศรทสอข07782

10 เดดกชายปรมรต  บอญเรชอง07783
11 เดดกชายปปญจพล  ชนะการณย07784
12 เดดกชายพทระพรฒนย  ถถองแทก07785
13 เดดกชายรรชชานนทย  ชอมบอตร07786
14 เดดกชายวรายอส  แกกวนาง07787
15 เดดกชายวทรภรทร  พรหมทองเมชอง07788
16 เดดกชายศสรสวรช  เเกกวหมรมน07789
17 เดดกชายสอเรนทรย  แสงตถาย07790
18 เดดกชายอตสศรกดสด  เอทยดแกกว07791
19 เดดกชายอภสสสทธสด  คงจรนทรย07792
20 เดดกชายอรครวสนทย  ดกวงเพดง07793
21 เดดกหญสงแกกวอรญชสษฐา  วงคยสวรสดสด07794
22 เดดกหญสงกมลชนก  อสนทรทอง07795
23 เดดกหญสงกสมงกาญจนย  ชชศรท07796
24 เดดกหญสงจอฑามาศ  มทสอธา07797
25 เดดกหญสงจอฬาลรกษณย  สอขมทชรย07798
26 เดดกหญสงชนกนรนทย  ทองคจา07799
27 เดดกหญสงนรนทยนภรส  สอขจสตร07800
28 เดดกหญสงพสมพยวสไล  เอทมยมทรง07802
29 เดดกหญสงยาณสศา  สอทธส07803
30 เดดกหญสงรตสนรนทย  โยมญาตส07804
31 เดดกหญสงรตสบดท  รรกการ07805
32 เดดกหญสงลดาวรล  ขลสบเคลชมอน07806
33 เดดกหญสงศสรดา  จรนทรยแจถมศรท07807
34 เดดกหญสงอภสชญา  จสตสจารวย07808
35 เดดกหญสงอรพสมล  สอขใส07809
36 เดดกหญสงปรสนทสพยย  พลเคน07810
37 เดดกชายธงธรรม  ขอเหนทมยวกลาง07899

หหองทรช  4  รวม  37  คน ( ช. 21, ญ. 16)

หนกาททม 1 จาก 1 หนกา



โรงเรรยนลลลททบประชลนนเครละหห
รลยชชชอนทกเรรยน ปปกลรศศกษล 2565 ภลคเรรยนทรช 1  ชทชน ม.2  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษล : 1.นางมณฑา  รรตนบบรร, 2.นางสาวอมมนตรา  สมงหหชช
ววชล ......................................................................................

เลขทรท ชชทอ นามสกบลเลขประจจาตรว

1 เดดกชายกมตตมพงษห  ชชวยรรกษห07811
2 เดดกชายจรกรกฤษณห   สบทธมเกมด07812
3 เดดกชายจรกรพงคห  เพดชรอาวบธ07813
4 เดดกชายจมนณพรชรห  จรนทรหฝาก07814
5 เดดกชายชนทรต  กาละ07815
6 เดดกชายชยณรฐ  รชมรชทน07816
7 เดดกชายณรฏฐพล  สบขาพรนธห07817
8 เดดกชายณรฐพล  จรนทรหสชงแสง07818
9 เดดกชายณรฐวรตร  เพชรรชวง07819

10 เดดกชายธนวรฒนห  เหมชอนหนช07820
11 เดดกชายปฏมพล  สบดจมตร07821
12 เดดกชายปฏมภาณ  นามปน07822
13 เดดกชายภาคภชมม  เขดมอบทา07823
14 เดดกชายวงศกร  อยชชทองอมนทรห07824
15 เดดกชายวาสบเทพ  พบทธรรกษห07825
16 เดดกชายศมวกร  ชบมพบนบช07826
17 เดดกชายเศกพล  ชมณศรร07827
18 เดดกชายสถาพร  ทรหาร07828
19 เดดกชายสมทธมศรกดมด  เรชองวมชา07829
20 เดดกชายอรครเดช  มณรมรย07830
21 เดดกชายอรศมหเดช  ทองชรย07831
22 เดดกหญมงชนากานตห  เยดนใจ07832
23 เดดกหญมงชนมสรา  สบทธมเกมด07833
24 เดดกหญมงฌรชฌมฏา  นวลทอง07834
25 เดดกหญมงฐานมดา  สรเกลรลยง07835
26 เดดกหญมงณรฐธมดา  แกกวประสมทธมด07836
27 เดดกหญมงปาณมศา  เรชองศรร07837
28 เดดกหญมงพรรณวมษา  ทองเพดง07838
29 เดดกหญมงพรชรมสา  บรรเทชอง07839
30 เดดกหญมงภาวมณร  ศรรสบข07840
31 เดดกหญมงวนรชพร  หนชสงคห07841
32 เดดกหญมงวรมน  ชรยรรตนห07842
33 เดดกหญมงศมรมกานตห  นวลแกกว07843
34 เดดกหญมงสบณรฐกาญนห  จมตรานบมาศรห07844
35 เดดกหญมงสบภนมดา  สวรสดมสาร07845
36 เดดกหญมงสบภาวดร  ขาวลกวน07846
37 เดดกหญมงอรรญญา  จรกรนรนทห07848
38 เดดกหญมงอรงครวดร  ชชจรนทรห07849
39 เดดกหญมงอาภรสรา  แสวงสบข07850

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

หนกาทรท 1 จาก 1 หนกา


