
เลขที่ เลขประจ ำตวั

20101 09394 เด็กชาย ชยัวฒัน์ ทองค า
20102 09395 เด็กชาย ณวฒัน์ วรรณสวสัด์ิ
20103 09396 เด็กชาย ณัฏฐพชัร์ เฉียงใต้
20104 09397 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เดชพนัธ์
20105 09398 เด็กชาย ธีรกร วนัเพญ็
20106 09399 เด็กชาย ธีรภทัร ทองรักจนัทร์
20107 09400 เด็กชาย ปารเมศ กนัธิยะ
20108 09401 เด็กชาย พีรวิชญ์ แซ่เต๋ิน
20109 09402 เด็กหญิง กญัญาภคัฐ์ พุฒิวราธินนัท์
20110 09403 เด็กหญิง กนัยสุ์ดา ปรางทอง
20111 09404 เด็กหญิง จิรสุดา คงแกว้
20112 09405 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แสงสงวน
20113 09406 เด็กหญิง โชติกา แซ่ล้ิม
20114 09407 เด็กหญิง นิชาภา จ าเริญ
20115 09408 เด็กหญิง วรรษชล ฤทธานนั
20116 09409 เด็กหญิง วริศรา ลาโภ
20117 09410 เด็กหญิง ฬิญ พวกน้อย

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีที่  2/1   ห้องเรียนพเิศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงสำวเยำวด ี จันทรวงษ์                                    ชำย  8  คน  หญิง  9  คน  รวม 17  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
20201 09411 เด็กชาย ณภทัร ธงรัตกมัพล
20202 09412 เด็กชาย ธนกร พลธร
20203 09420 เด็กชาย ธนภทัร ละออ
20204 09413 เด็กชาย บุณยธร ปีติภทัรสกุล
20205 09421 เด็กชาย ปภงักร ไตรองคถ์าวร
20206 09414 เด็กชาย วริทธ์ิ เปล้ืองกลาง
20207 09422 เด็กชาย ศุภกร ซ่อนกล่ิน
20208 09416 เด็กชาย อิษฎอ์าณิก พร้ิงวิริยกุล
20209 09417 เด็กหญิง กุลศรัณย์ บวับาน
20210 09418 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ หงษาวงษ์
20211 09675 เด็กหญิง พณัณ์ชิตา พิพฒันกุลชยั
20212 09419 เด็กหญิง ฟาฮาน่า พุม่สุข
20213 09706 เด็กหญิง ปาริตา ศิลาคุปต์

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

 ครูที่ปรึกษำ   นำงอำรยำ  มันแก้ว                                 ชำย  8  คน  หญิง 5  คน  รวม 13  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
20301 09478 เดก็ชาย เขษมศกัด์ิ ค  าเพียร
20302 09555 เดก็ชาย คีรเทพ ป้ันเจริญ
20303 09531 เดก็ชาย เจตตพทัธ์ บุญครุฑ
20304 09604 เดก็ชาย ชนสรณ์ สรรพคุณ
20305 09428 เดก็ชาย ฐิติฉตัร ช่ืนเจริญ
20306 09454 เดก็ชาย ณฐาภพ สงเคราะห์
20307 09580 เดก็ชาย ณภทัร กฤตติฐานนท์
20308 09482 เดก็ชาย ณัฐกานต์ พรมสาร
20309 09605 เดก็ชาย ณัฐวุฒิ คลา้ยสุคง
20310 09430 เดก็ชาย ธรณ์พตัน์ สอาดเหลือ
20311 09535 เดก็ชาย ธีรโชติ แป๊ะสะมนั
20312 09536 เดก็ชาย ธีรัช ภู่วิน
20313 09432 เดก็ชาย นที บู่อยู่
20314 09511 เดก็ชาย ปกรกานต์ เภตรา
20315 09487 เดก็ชาย พงษศ์กร สาหร่ายทอง
20316 09488 เดก็ชาย ภูมิธนพฒั แกว้ตา
20317 09541 เดก็ชาย รุ่งวิกรัย จนัทรา
20318 09586 เดก็ชาย สุทศันยั แยม้สาย
20319 09492 เดก็ชาย สุรเดช สุขดี
20320 09553 เดก็ชาย องอาจ รัตนดี
20321 09440 เดก็ชาย อธิชา สติธโรปกรณ์
20322 09545 เดก็หญิง กานตพิ์ชชา ทพัภูตา
20323 09522 เดก็หญิง ชนญัชิดา เฟ่ืองฟู
20324 09614 เดก็หญิง ญาณิสา โพธ์ิล้ี
20325 09615 เดก็หญิง ณัฐภทัร หมาดอาด
20326 09496 เดก็หญิง นฤมล มณีกญัญ์
20327 09523 เดก็หญิง นฤมล ทุมตะขบ
20328 09497 เดก็หญิง เบญจวรรณ เเซ่ตั้ง
20329 09549 เดก็หญิง พรธีรา อุดมผล
20330 09472 เดก็หญิง พิมพพิ์ศา ชิตณุพนัธ์
20331 09526 เดก็หญิง เมษยา อ านวยพร
20332 09551 เดก็หญิง รัตติยาพร เเสงสว่าง
20333 09448 เดก็หญิง วาธิณี คงคาหลวง
20334 09625 เดก็หญิง สุพร วงษาไชย
20335 09528 เดก็หญิง อรอนงค์ วงศา

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2/3   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงสุชำดำ  ฮันนำ, นำงสำววรำพร   อ ำ่องอำจ             ชำย  21  คน  หญิง 14  คน  รวม 35  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
20401 09423 เดก็ชาย กมลภพ ชยัวงษ์
20402 09529 เดก็ชาย กิตติคุณ วงษแ์กว้
20403 09451 เดก็ชาย ไกรศิริ ค  าไกร
20404 09504 เดก็ชาย คเณศวร หงส์ประภา
20405 09479 เดก็ชาย จิรายสุ คุณบุราณ
20406 09669 เดก็ชาย ฉตัร เพียรประเสริฐ
20407 09519 เดก็ชาย ชชัวาล พ่ึงโคกสูง
20408 09532 เดก็ชาย ฐานนัดร ภกัดีศรี
20409 09455 เดก็ชาย ณัฐชานนท์ แสงสถิตธรรม
20410 09483 เดก็ชาย ธนพงศ์ ขนัชนะ
20411 09534 เดก็ชาย ธนิน พงษไ์พบูลย์
20412 09431 เดก็ชาย ธีรพฒัน์ รวมสุข
20413 09509 เดก็ชาย ธีรภทัร์ หาญธงชยั
20414 09433 เดก็ชาย บุณยกร ชูเมือง
20415 09512 เดก็ชาย พชร ทองอยู่
20416 09609 เดก็ชาย พฒิุพงศ์ สืบวงศ์
20417 09540 เดก็ชาย เมธสั ทองบุญส่ง
20418 09436 เดก็ชาย เมธานนัท์ ถาวรวิริยะหิรัญ
20419 09515 เดก็ชาย วฒันชยั สตัยซ่ื์อ
20420 09438 เดก็ชาย วีรภทัร เกิดพงษ์
20421 09516 เดก็ชาย สรยทุธ เกินชยั
20422 09587 เดก็หญิง กานตพิ์ชชา ป้ันบวังาม
20423 09442 เดก็หญิง เกลา้กมลพร ศรีเมือง
20424 09613 เดก็หญิง ชลดา บุญวิจิตร
20425 09548 เดก็หญิง ปาลิตา สงชาติ
20426 09498 เดก็หญิง ปิติสกลุ แกว้ศรีสุข
20427 09573 เดก็หญิง เพญ็พิชาพร พฤกษาศิลป์
20428 09622 เดก็หญิง ภทัรินทร์ อ่ิมทอง
20429 09550 เดก็หญิง ภสัสร พุ่มพวง
20430 09446 เดก็หญิง มานาพร ราชสิงห์หาญ
20431 09624 เดก็หญิง วชัราภรณ์ รักษาภกัดี
20432 09449 เดก็หญิง สุธีธิดา ภูพนันา
20433 09476 เดก็หญิง อธิชา โพธ์ิทอง
20434 09502 เดก็หญิง อภิชญา ลาจนัทร์
20435 09554 เดก็หญิง อินทิรา พุ่มเพช็รลว้น

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2/4   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ  นำยณภทัร  นีระมนต์, นำยเฉลมิพล     ท้ำวบุญญำภนิิกลุ           ชำย  21  คน  หญิง 14  คน  รวม 35  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
20501 09530 เดก็ชาย จิรภทัร โยธายทุธ
20502 09426 เดก็ชาย จิรายุ ป่ันงาม
20503 09556 เดก็ชาย ณฐพล ดาราดวง
20504 09481 เดก็ชาย ณภนฐั วฒัน์ธนเดช
20505 09533 เดก็ชาย ณัชพล เภาสมบูรณ์
20506 09507 เดก็ชาย ณัชพล รุ่งศรี
20507 09429 เดก็ชาย ณัฏฐภทัร สวสัดี
20508 09557 เดก็ชาย ธนกร มาลากอง
20509 09670 เดก็ชาย ธนพนณ์ จนัทวาส
20510 09606 เดก็ชาย ธีรพฒัน์ หวงัเหม
20511 09458 เดก็ชาย นนทพทัธ์ กล่ินขจาย
20512 09582 เดก็ชาย นรัณพทัธ์ ปิยะพนัธ์ุ
20513 09510 เดก็ชาย นฐัพงษ์ ค  าใบ
20514 09608 เดก็ชาย พชัรพล ลาภสนัเทียะ
20515 09461 เดก็ชาย ภาคภูมิ โพธาราม
20516 09542 เดก็ชาย วิทวสั คารวะสมบติั
20517 09465 เดก็ชาย วีระโชติ ชยัสงค์
20518 09491 เดก็ชาย ศคุลวฒัน์ บุญเพง็
20519 09415 เดก็ชาย สรายทุธ บุญชู
20520 09493 นาย แสงอรุณ สาหร่ายทอง
20521 09494 เดก็ชาย อศัมเ์ดช เพช็รสุทธ์ิ
20522 09518 เดก็ชาย อานนท์ งามผิว
20523 09520 เดก็หญิง กญัชลิกา การะเกตุ
20524 09441 เดก็หญิง กลุธาดา เส็งกล่ิน
20525 09521 เดก็หญิง ขวญัวริน พ่ึงโคกสูง
20526 09566 เดก็หญิง ณัฐณิชา ช านาญไพร
20527 09668 เดก็หญิง ณัฐณิชา เเผติตะ
20528 09678 เดก็หญิง ทิชานนัท์ แกว้ยศ
20529 09592 เดก็หญิง ธญัชนก ศรีมงคลภากลุ
20530 09547 เดก็หญิง ปภาวรินทร์ ทองเจริญ
20531 09525 เดก็หญิง ภทัรพร ขาวข า
20532 09527 เดก็หญิง โศธิดา ซุยจรุญ
20533 09475 เดก็หญิง สุภาวิดา น่ิมทอง
20534 09554 เดก็หญิง อินทิรา พุ่มเพช็รลว้น

20535 09680 เดก็หญิง ธนชัชา สมคัรสมาน

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2/5   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำยปำรุสก์  คงแขม , นำยเจษฎำ  ทำทอง              ชำย  22  คน  หญิง 13  คน  รวม 35  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
20601 09503 เดก็ชาย กิตติกร ค าอ่ิน
20602 09424 เดก็ชาย กิตติวินท์ เมธาวีวรพงษ์
20603 09672 เดก็ชาย คงเดช วงคษ์า
20604 09505 นาย จิราภทัร สุขสมกิจ
20605 09453 เดก็ชาย ชนะกนัต์ ปทุมวดี
20606 09480 เดก็ชาย ชิษณุพงศ์ โนรีวงค์
20607 09506 เดก็ชาย ฐปนวฒัน์ สงวนวงศ์
20608 09508 เดก็ชาย ณัฐวุฒิ ค  าชาย
20609 09456 นาย ธนเดช เหญียง
20610 09457 เดก็ชาย ธวชัชยั ยิง่ใหญ่
20611 09484 เดก็ชาย ธีรภทัร์ ทบัซา้ยขวา
20612 09485 เดก็ชาย นรัณพนัธ์ ปิยะพนัธ์ุ
20613 09459 เดก็ชาย บูรพา รอดจนัทร์
20614 09538 เดก็ชาย ปัญญา อ้ึงวานิช
20615 09434 เดก็ชาย ปัญญากร สุธาธรรม
20616 09584 เดก็ชาย พีรพฒัน์ สิงห์สถิตย์
20617 09514 เดก็ชาย รังสิโรจน์ มีหมดุเพช็ร
20618 09489 เดก็ชาย รัชชานนท์ เจริญศกัด์ิ
20619 09674 เดก็ชาย รัชตพงษ์  อ่อนเจริญ
20620 09437 เดก็ชาย วรพล ทองบ่อ
20621 09463 เดก็ชาย วโรดม ประกอบผล
20622 09517 เดก็ชาย สุรัช ชวดจอหอ
20623 09544 เดก็หญิง กญัญณัช ป่ินทอง
20624 09468 เดก็หญิง จนสัธร เรือนไทย
20625 09589 เดก็หญิง ชาลิสา ชัง่โต
20626 09590 เดก็หญิง ณภทัรสรณ์ สร้อยเช้ืออารย์
20627 09443 เดก็หญิง ณัฐธญัญา บุญบุตรดี
20628 09470 เดก็หญิง นลินนิภา ประทุม
20629 09524 เดก็หญิง พนิดา พลอยขาว
20630 09571 เดก็หญิง พรพิมล คลา้ยจนัทร์
20631 09596 เดก็หญิง พชัรกนัต์ สงประสพ
20632 09473 เดก็หญิง มาริษา ทองดี
20633 09447 เดก็หญิง วชิญา บุญมาลา
20634 09474 เดก็หญิง วิภาดา ศิริบาล

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2/6   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำยวชัิย  เคลือบสูงเนิน ,  นำยอำนัส  ฝะสกุล            ชำย  22  คน  หญิง 12  คน  รวม 34  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
20701 09450 เดก็ชาย กรวิชญ์ สิงหาสาร
20702 09452 เดก็ชาย จิราธาร รัตนโสภา
20703 09427 เดก็ชาย เจษฎา เจริญพร
20704 09558 เดก็ชาย นนธนกร มาศศรี
20705 09537 เดก็ชาย บุญเพ่ิม กศุลวงษ์
20706 09460 เดก็ชาย เปนเอก ช่างป้ัน
20707 09559 เดก็ชาย พงศกร เนียมนาภา
20708 09513 เดก็ชาย ภูริณัฐ แฉ่งใจ
20709 09560 เดก็ชาย วงศกรณ์ ขดัโพธ์ิ
20710 09585 เดก็ชาย วิธาร พานเเกว้
20711 09610 เดก็ชาย วิศวกร เจริญสิงห์
20712 09439 เดก็ชาย สิทธิพร ปรางทอง
20713 09466 เดก็ชาย สุภกิจ เสือเลก็
20714 09562 เดก็หญิง กนกขวญั เฉียบแหลม
20715 09612 เดก็หญิง จริยาพร เรืองสุขสุด
20716 09588 เดก็หญิง ชญาน์นนัท์ ประเสริฐศรี
20717 09546 เดก็หญิง ชนญัญา ทศอุไร
20718 09591 เดก็หญิง ณัฐณิชา สงวนวงษ์
20719 09567 เดก็หญิง ณัฐิดา เพช็รสมบติั
20720 09593 เดก็หญิง ธนัยช์นก พิมพามี
20721 09617 เดก็หญิง ธีรดา บุตรดีค  า
20722 09594 เดก็หญิง นริศรา นนทต์รี
20723 09618 เดก็หญิง นิชชาภทัร พิมล
20724 09444 เดก็หญิง ปวีณุช เกษตรกรกลุ
20725 09471 เดก็หญิง ปัณฑิตา ประภศัร์กลุ
20726 09572 เดก็หญิง พิชชานนัท์ จนัทร์นุ่ม
20727 09597 เดก็หญิง พิชชาภา เบาบางทุกข์
20728 09499 เดก็หญิง ภคพร บุญสงค์
20729 09574 เดก็หญิง ภิมรภทัร พฒัน์โอภา
20730 09575 เดก็หญิง รัชฎากร ไชยสงโท
20731 09623 เดก็หญิง ลวิตรา โสวรส
20732 09501 เดก็หญิง ศภุชัญา บุญเรือง
20733 09552 เดก็หญิง สรัลชนา หนัตุลา
20734 09602 เดก็หญิง อชิรญาณ์ โฉ่พลกรัง
20735 09626 เดก็หญิง อธิชา สนิททรวง
20736 09627 เดก็หญิง อารีรัตน์ รอดจนัทร์

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2/7   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงสำวธัญญำลกัษณ์   จันทร์กระจ่ำง,นำยปวริศร  นำมพระจันทร์      ชำย  13  คน  หญิง 23  คน  รวม 36  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
20801 09477 เดก็ชาย กอ้งภพ บุษราคมั
20802 09425 เดก็ชาย จิรภทัร พนัธ์หว้ยเสียม
20803 09579 เดก็ชาย เจษฎา ไกรทอง
20804 09581 เดก็ชาย ธนภทัร นามบุญ
20805 09607 เดก็ชาย ปภงักร เช้ือเรณู
20806 09486 เดก็ชาย ปวีร์พชัร จนัทร์บตัร
20807 09583 เดก็ชาย พลากร ไชยอา้ย
20808 09435 เดก็ชาย ภทัรกร โพธ์ิศรีหา
20809 09490 เดก็ชาย วศพงษ์ ทวีชยั
20810 09464 เดก็ชาย วชัริศ จิตรากร
20811 09561 เดก็ชาย ศรัณยการุณ บุญนุช
20812 09543 เดก็ชาย สรวิศ ใหญ่ยิง่
20813 09467 เดก็ชาย อภิวฒัน์ จรัณพงษ์
20814 09611 เดก็หญิง กณิศ หมู่หวันา
20815 09563 เดก็หญิง จนัทร์ฉาย ชนะมี
20816 09495 เดก็หญิง จิรวดี ประสีระเก
20817 09564 เดก็หญิง ชชัดาพร ค าหล่อ
20818 09565 เดก็หญิง ฐิตาพร ค าสมบูรณ์
20819 09616 เดก็หญิง ธญัญลกัษณ์ มิตรส าโรง
20820 09568 เดก็หญิง ธญัพรรณ บุญจนัทร์
20821 09469 เดก็หญิง นภกานต์ ลูกจนัทร์
20822 09569 เดก็หญิง นภสัร พุ่มเรือง
20823 09570 เดก็หญิง นิลวดี วรศิริ
20824 09595 เดก็หญิง ปลายฝน สมบติั
20825 09619 เดก็หญิง เปมิกา มาลาศรี
20826 09620 เดก็หญิง พนัธ์วรินทร์ กกขนุทด
20827 09621 เดก็หญิง พธิุตา โสมปาน
20828 09598 เดก็หญิง ภคนนัท์ ขติัวงค์
20829 09599 เดก็หญิง ภูริชญา ลดัดาวงศ์
20830 09500 เดก็หญิง รวิภา ขะยอมดอก
20831 09600 เดก็หญิง วรรณวิษา เผือกอุดม
20832 09576 เดก็หญิง ศิรินภา เอมศิริ
20833 09601 เดก็หญิง สุชาดา ใยโพธ์ิทอง
20834 09577 เดก็หญิง สุพิชชา สีทอง
20835 09578 เดก็หญิง อนาภรณ์ เจิมจนัทร์
20836 09603 เดก็หญิง อนุสรา ทบัเล

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2/8   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำงสำวปำนทอง    แสงสุทธิ                           ชำย  13  คน  หญิง 23  คน  รวม 36  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565


