
เลขที่ เลขประจ ำตวั

10101 09741 เด็กชาย ณปภชั อุทยัศรี
10102 09742 เด็กชาย ณัฐภทัร รัตนโสภณ
10103 09743 เด็กชาย ธนวินท์ นิลแกว้
10104 09744 เด็กชาย ปัญญป์ุริวุฒิ อินทรธรรมม
10105 09745 เด็กชาย ภทัรดนยั เพชรชมภู
10106 09746 เด็กชาย ภูตะวนั ชุลิตาวรพล
10107 09747 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ พุทธบาล
10108 09748 เด็กชาย ศุภกร วรรณภูมิ
10109 09749 เด็กหญิง กญัญว์รา ภาชนสมบูรณ์ชยั
10110 09750 เด็กหญิง ชนากานต์ ฟักเจริญ
10111 09751 เด็กหญิง ทยดิา เตชถนอมพงศ์
10112 09752 เด็กหญิง นภสร สมร่าง
10113 09753 เด็กหญิง ปุญญิศา เพชรอาวุธ
10114 09754 เด็กหญิง พิมพวิ์ภา สุภาพ
10115 09755 เด็กหญิง วรัญญา คอนโคตร
10116 09756 เด็กหญิง สิริไพลิน สมบูรณ์ศิริ

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีที่  1/1   ห้องเรียนพเิศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ นำยนรินทร์ สุขพลิำภ, นำยภูวภทัร อ ำ่องอำจ   ชำย  8  คน  หญิง  8  คน  รวม 16  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
10201 09757 เด็กชาย กิตติศกัด์ิ โยจ้ิ้ว
10202 09758 เด็กชาย คุณาสิน ทวีทศพร
10203 09759 เด็กชาย จิรภทัท์ กาบแกว้
10204 09760 เด็กชาย ระพีพฒัน์ แกมนิล
10205 09761 เด็กชาย วงศร เกตุสร้อย
10206 09762 เด็กหญิง กรรณฐภรณ์ โนนจนัทร์
10207 09763 เด็กหญิง จสัมิน หวงัสมดั
10208 09764 เด็กหญิง ณัฐกมล ประสาทเขตรการ
10209 09765 เด็กหญิง ดาวนภา แจ่มใส
10210 09766 เด็กหญิง นนันภสั พิทยานนัท์
10211 09767 เด็กหญิง ปาณิสรา จกัร์กระโทก
10212 09768 เด็กหญิง พิมชนก แจง้กิตติชยั

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1/2   ห้องเรียนพเิศษ MEP   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงสำวภทัรำพร เทียมกลำง,                                ชำย  5  คน  หญิง 7  คน  รวม 12  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
10301 09769 เด็กชาย กนัตินนัท์ ขตัธรรมศรี
10302 09771 เด็กชาย ณัฐณกร ภูดาษ
10303 09772 เด็กชาย ธนพฒัน์ ทิพยด์ง
10304 09773 เด็กชาย นพณัฐ คู่แจกนั
10305 09774 เด็กชาย นะดีม ข าเจริญ
10306 09775 เด็กชาย นนัตพงษ์ สุขสมอิร์
10307 09776 เด็กชาย ปรมินทร์ สิงห์ภา
10308 09777 เด็กชาย พิพฒัน์ จนัทร์ส าโรง
10309 09778 เด็กชาย ภูวณัฐ์ อารีสกุลสุข
10310 09779 เด็กชาย รัชพล ปรางทอง
10311 09780 เด็กชาย สุรยา ทองแดง
10312 09781 เด็กชาย อนวชั นนัเต๋
10313 09782 เด็กชาย อนาวิล ปัทธิสามะ
10314 09783 เด็กชาย อรรถวิทย์ เถ่ือนนก
10315 09784 เด็กชาย อลงกร ใจหาญ
10316 09785 เด็กหญิง กฤติยาณี สุทธาโย
10317 09786 เด็กหญิง กานตย์พิุน สมบูรณ์
10318 09787 เด็กหญิง กานตสิ์รี  พิมพว์งศ์
10319 09788 เด็กหญิง ณิชานนัท์ โยธี
10320 09789 เด็กหญิง ทิพปภา พนัธุ์ศรี
10321 09790 เด็กหญิง ปาตลี ถีถาวร
10322 09791 เด็กหญิง พชัราภา ศิลประเสริฐ
10323 09792 เด็กหญิง พชัรีรัชต์ เหมาะหมาย
10324 09793 เด็กหญิง พิณญพตัร จนัทร์เพญ็
10325 09794 เด็กหญิง ภิรดา จนัธมาศ
10326 09795 เด็กหญิง วรรณธิดา ทศันาธร
10327 09796 เด็กหญิง วรัมพร กระโจมทอง
10328 09797 เด็กหญิง วรินธร บุบผาราม
10329 09798 เด็กหญิง สาธิดา เกษประดิษฐ
10330 09799 เด็กหญิง สุรีรัตน์ อินทรรักษ์

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1/3   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงจุฑำมำศ อร่ำมศรี, นำงสำวอัญชลี เจริญธรรม  ชำย  15  คน  หญิง 15  คน  รวม 30  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
10401 09800 เด็กชาย กิตตินนัท์ จนัทร์โสม
10402 09801 เด็กชาย กิตติภทัร สินสมุทร
10403 09802 เด็กชาย จุลษิยานนท์ เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา
10404 09803 เด็กชาย ชโลทร ภูพนันา
10405 09804 เด็กชาย ฐิติวชัร์ จ  าเริญรักษ์
10406 09805 เด็กชาย ณัฐนน อ่อนไพล
10407 09806 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เลาะเมาะห์
10408 09807 เด็กชาย ทศัน์ไชย พรหมหา
10409 09808 เด็กชาย ธีรภทัร สิทธิการนา
10410 09809 เด็กชาย บุรินทร์ อดิสระ
10411 09810 เด็กชาย พชรกร หลู่ประเสริฐ
10412 09811 เด็กชาย ภาณุวชัร เทินสระเกษ
10413 09812 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ จนัทา
10414 09813 เด็กชาย เสฏฐชยั บุญเสนา
10415 09814 เด็กชาย วรธน ศรีพุม่
10416 09815 เด็กชาย ศกัด์ิปัญญา รอดสุขโข
10417 09816 เด็กชาย อภิชา ศรีเมือง
10418 09817 เด็กหญิง เกษมณี วีข  า
10419 09818 เด็กหญิง เกสรา บวัคล่ี
10420 09819 เด็กหญิง กญัญาวีร์ สงวนวงษ์
10421 09820 เด็กหญิง ญาตาวี ไทยเจริญ
10422 09821 เด็กหญิง ณัฐกานต์ อยูดี่
10423 09822 เด็กหญิง ทยดิา ปราณี
10424 09823 เด็กหญิง ธาราลกัษณ์ เป่ียมสมบูรณ์
10425 09824 เด็กหญิง ป่ินมนสั โนนทนั
10426 09825 เด็กหญิง โยษิตา ค าโยค
10427 09826 เด็กหญิง วรรณวลี วงศเ์หม
10428 09827 เด็กหญิง วิรยา อุทจนัทร์
10429 09828 เด็กหญิง สุวดี ทองดี
10430 09829 เด็กหญิง อคมัสิริ เนืองน่ิม
10431 09830 เด็กหญิง อภิษฎา บุญพิมพ์

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1/4   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ  นำงสำวนิลำวลัย์ หนูน ำ้ค ำ, นำงสำวอำทิตยำ คล้ำยแจ้ง ชำย  17  คน  หญิง 14  คน  รวม 31  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
10501 09831 เด็กชาย จตุพร ภูมิแสง
10502 09832 เด็กชาย จีรวฒัน์ สอนสนัติ
10503 09833 เด็กชาย ชวกร ชาวป่า
10504 09834 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ กาศขนุทด
10505 09835 เด็กชาย เตวิช สุขสนอง
10506 09836 เด็กชาย ทินภทัร อู่ทอง
10507 09837 เด็กชาย ธนวฒัน์ จรัญพงษ์
10508 09838 เด็กชาย ธาวิน วรรณโพธ์ิสพ
10509 09839 เด็กชาย ธีรภทัร์ หงษท์อง
10510 09840 เด็กชาย ปฏิพทัธ์ ดีไทย
10511 09841 เด็กชาย พรภวิษย์ วุฒิศรี
10512 09842 เด็กชาย พีรพฒัน์ ถึงทรัพย์
10513 09843 เด็กชาย ภาณพชั น้อยเลิศ
10514 09844 เด็กชาย เวทิศ มีแถม
10515 09845 เด็กชาย สุภชยั ช านาญ
10516 09846 เด็กชาย อภิราช บุญสร้าง
10517 09847 เด็กหญิง ก่ิงเพชร ดาบสนัเทียะ
10518 09848 เด็กหญิง แกว้กาญจน์ แกว้พวง
10519 09849 เด็กหญิง จารุวรรณ ศิริ
10520 09851 เด็กหญิง ชลธิชา องอาจ
10521 09852 เด็กหญิง ฐิตินนัท์ สุขส าราญ
10522 09853 เด็กหญิง นิชชาภทัร หรสิทธ์ิ
10523 09854 เด็กหญิง บุษกร สุขสมบติั
10524 09855 เด็กหญิง ปนญัญา โสมรุด
10525 09856 เด็กหญิง พิมพพิ์กา ศรีภิรมย์
10526 09857 เด็กหญิง พิมพภ์ทัรา เสาวคนธ์
10527 09858 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ จรรยานุกูล
10528 09859 เด็กหญิง สลิลทิพย์ คงศิลา
10529 09860 เด็กหญิง สิรินดา นฤพล
10530 09861 เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมเสน
10531 09958 เด็กชาย ศุภนิช พงษป์ระเสริฐ

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1/5   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงสำวอ้อนจันทร์ ไถวศิลป์, นำยวรีะศักดิ์ ฤทธ์ิหมุน  ชำย  17  คน  หญิง 14  คน  รวม 31  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
10601 09862 เด็กชาย กฤษฎา กูลประสูตร
10602 09863 เด็กชาย จิรทีปต์ จุย้ดอนกลอย
10603 09864 เด็กชาย ชยักาญ สิงห์โป่ง
10604 09865 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ตระการพงษ์
10605 09866 เด็กชาย ฐาปกรณ์ เนตมณี
10606 09867 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ สุขเอิบ
10607 09868 เด็กชาย ทรงพฒัน์ กุมไธสง
10608 09869 เด็กชาย ธีรวีร์ โสวรส
10609 09870 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ สมจิตตส์ว่าง
10610 09871 เด็กชาย พงศกร กณัหา
10611 09872 เด็กชาย ภูมิ วรรณประดิษฐ
10612 09873 เด็กชาย ภูวนยั ภุมรินทร์
10613 09874 เด็กชาย รัฐนนัท์ เพช็รรัตน์
10614 09875 เด็กชาย วชิรวิทย์ ทวีหิรัญรัตน์
10615 09876 เด็กชาย สุทธิพจน์ แกว้อินทร์
10616 09877 เด็กชาย อนุพงษ์ มุขรัตน์
10617 09878 เด็กหญิง กานตธิ์ดา ไกรทอง
10618 09879 เด็กหญิง กุลิสรา โกศล
10619 09880 เด็กหญิง แกมกมล หงษป์าน
10620 09881 เด็กหญิง กรกนก หลวงพล
10621 09882 เด็กหญิง ณัฐชลิดา สีบุญ
10622 09883 เด็กหญิง ณัฐนิชา ดอกไม้
10623 09884 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ พนัธุ์แตง
10624 09885 เด็กหญิง ณุตรา ไทรนนทรี
10625 09886 เด็กหญิง นลินญา เอกวงศษ์า
10626 09887 เด็กหญิง นฐัฑิญา บู่อยู่
10627 09888 เด็กหญิง พฒัพิมล เพชร์รักษา
10628 09889 เด็กหญิง เพชรลดา บุญพิทกัษ์
10629 09890 เด็กหญิง พลอยณิชา มูฮ าหมดัอารี
10630 09891 เด็กหญิง วิภาวรรณ บุญเกิด
10631 09892 เด็กหญิง วรรธิดา รอดแกว้

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1/6   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงสำวสุกัญญำ ถีสูงเนิน, นำงสำวดำรณีรัตน์ ยูงทอง ชำย  16  คน  หญิง 15  คน  รวม 31  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
10701 09893 เด็กชาย ดนยั น้อยอามาตร์
10702 09894 เด็กชาย ติณณภพ ธีระวรรณ
10703 09895 เด็กชาย ธนวฒัน์ ป่ินกุล
10704 09896 เด็กชาย ธนากร ปัตตาเทสงั
10705 09897 เด็กชาย ธวชัชยั แสงอุทยั
10706 09898 เด็กชาย นนัทวฒัน์ ค  ้าชู
10707 09899 เด็กชาย ปณิธาน แซ่ล้ิม
10708 09900 เด็กชาย ปุณธฤติ ธรรมวงศ์
10709 09901 เด็กชาย พิพฒัสิทธ์ิ ดีวินิจ
10710 09902 เด็กชาย ภูมิภทัร ยอ่มดอน
10711 09903 เด็กชาย ยนืยง คงมี
10712 09904 เด็กชาย วิภู สุพะลมั
10713 09905 เด็กชาย วีรภทัร นิกาจ๊ิ
10714 09906 เด็กชาย วีรภทัร วงควิ์จิตรานุกูล
10715 09907 เด็กชาย ศรัณยภทัร บุญธรรม
10716 09908 เด็กชาย ศุภกร วิเวก
10717 09909 เด็กชาย อคัรเดช เพช็รรัตน์
10718 09910 เด็กหญิง กุลนิดา ชูทรัพย์
10719 09911 เด็กหญิง จิราพร ช่วยตะคุ
10720 09912 เด็กหญิง ปพิชญา บุญเพ่ิม
10721 09913 เด็กหญิง ปัณฑิตา ไทรทองค า
10722 09914 เด็กหญิง ปุญญาพร อ่อนศรีน้อย
10723 09915 เด็กหญิง ภคัจิรา สาธร
10724 09916 เด็กหญิง ภทัรวดี ดอนทอง
10725 09917 เด็กหญิง รัชภร ฉตัระรุตโชติ
10726 09918 เด็กหญิง โรสรินทร์ แซ่ตั้ง
10727 09919 เด็กหญิง ลภสัรดา บุญยอด
10728 09920 เด็กหญิง วารี ผาสุข
10729 09921 เด็กหญิง วรวรรณ ผดักระโทก
10730 09922 เด็กหญิง สุธาสินี ละมูลพนัธ์
10731 09923 เด็กหญิง สุนิสา พรหมมินทร์
10732 09924 เด็กหญิง อมัมิสา กระสอบทอง
10733 09925 เด็กหญิง เอมมิกา ทวีสิน

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1/7   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงกนกวรรณ บุญมำ, นำงสำวกนกทิพย์ ศิริรัตน์  ชำย  17  คน  หญิง 16  คน  รวม 33  คน
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เลขที่ เลขประจ ำตวั
10801 09926 เด็กชาย กรรวี ไชยวรรณา
10802 09927 เด็กชาย ชนกานต์ คนึงสูง
10803 09928 เด็กชาย ชิติพทัธ์ มะขามทอง
10804 09929 เด็กชาย ณัฏฐกิต ยอมิน
10805 09930 เด็กชาย ดนยัพร นาคพยนต์
10806 09931 เด็กชาย ธนากร ลาจ าปา
10807 09932 เด็กชาย ธนาพิสุทธ์ โรจรัตน์
10808 09933 เด็กชาย ธีรัตน์ โชยดิรส
10809 09934 เด็กชาย เมธา สุนทรินทร์
10810 09935 เด็กชาย นวริศวร์ มิสละ
10811 09936 เด็กชาย บญัญวริศ หาพุทธา
10812 09937 เด็กชาย บุญชยัพร มีมูซอ
10813 09938 เด็กชาย ปุริม มากมัง่มี
10814 09939 เด็กชาย พงษร์วี เลิศบุญมี
10815 09940 เด็กชาย พฒันพงศกร โมที
10816 09941 เด็กชาย ภูวศิษฎ์ โพธ์ิศรี
10817 09942 เด็กชาย สรวิชญ์ อาระหงั
10818 09943 เด็กชาย อดิเทพ พิมพา
10819 09944 เด็กหญิง กรกญัญา อาบสุวรรณ
10820 09945 เด็กหญิง ญาณิศา เครือแบน
10821 09946 เด็กหญิง ธนพร มาลากอง
10822 09947 เด็กหญิง ธมนวรรณ หวัใจเพชร
10823 09948 เด็กหญิง ธญัรดา เบญจรัตนาภรณ์
10824 09949 เด็กหญิง ธวลัรัตน์ อ่ิมณรัญ
10825 09950 เด็กหญิง เปรมิกา สิทธิบาล
10826 09951 เด็กหญิง พิมพช์นก เกษมวรรณ
10827 09952 เด็กหญิง พิมพร์ดา ปรีชาอมรกุล
10828 09953 เด็กหญิง พลอยปภสั กฤตติฐานนท์
10829 09954 เด็กหญิง ภคพร สุรวุฒิโรจน์
10830 09955 เด็กหญิง มาณีรินทร์ มุขแกว้
10831 09956 เด็กหญิง วรัชยา โตะ๊หวงั
10832 09957 เด็กหญิง อภิญญา เป้ียสุข

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
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