
เลขที่ เลขประจ ำตวั
30101 09022 เด็กชาย กณิศภพ แยม้สุนทรา
30102 09023 เด็กชาย ดบสัวิน อนุสา
30103 09024 เด็กชาย ธนกร สุพฒัผล
30104 09025 เด็กชาย ธนกร หวงัสุข
30105 09026 เด็กชาย ธนวฒัน์ บุญเหลือง
30106 09027 เด็กชาย พลาธิป วงศค์  า
30107 09028 เด็กชาย ภทัรกานต์ ผาสุก
30108 09029 เด็กชาย ภาคิน ค าตา
30109 09030 เด็กชาย ภูมิภทัร สมานสวน
30110 09031 เด็กชาย วรนิพิฐ วิเวก
30111 09032 เด็กชาย วิทวสั พยอม
30112 09033 เด็กชาย ศุภณัฐ ตั้งสถิตยว์ฒันากุล
30113 09034 เด็กชาย สธรรดร ธงเทียว
30114 09035 เด็กชาย สรวิชญ ์ รงคท์อง
30115 09036 เด็กหญิง กชกร บวัเเกว้
30116 09037 เด็กหญิง กวินธิดา ทองรักษ์
30117 09038 เด็กหญิง กญัญว์รา เมฆลอย
30118 09039 เด็กหญิง กลัยรัตน์ เหมชาติวิรุฬห์
30119 09040 เด็กหญิง จารุพฒัน์ กาซอ
30120 09041 เด็กหญิง ดารากาญจน์ มณีกาญจน์
30121 09042 เด็กหญิง ธนพร ประกอบผล
30122 09043 เด็กหญิง นนัทน์ภสั แผนสง่า
30123 09044 เด็กหญิง ศศิกานต ์ ดวงดี
30124 09045 เด็กหญิง อภิชา นินทน์พิน
30125 09046 เด็กหญิง เอมสุคคนธ์ศรี กระพนัธ์เขียว

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีที่  3/1   ห้องเรียนพเิศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ  นำงนันต์ทนำ   วรรณพรำหมณ์                       ชำย  14  คน  หญิง  11  คน  รวม 25  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
30201 09047 เด็กชาย ทนุธรรม ไกรธรรม
30202 09048 เด็กชาย ปรีดา ภาพนัธ์
30203 09049 เด็กชาย ปัญญา ภาพนัธ์
30204 09050 เด็กชาย ปิยชลชาติ สงัขท์อง
30205 09051 เด็กชาย วีรภทัร์ ภูมิเขต
30206 09052 เด็กหญิง ชนิดาภา มะโนแสน
30207 09053 เด็กหญิง ธชัตะวนั รารามนสั
30208 09054 เด็กหญิง ธิดารัตน์ จนัทรัตน์
30209 09055 เด็กหญิง พิทยร์ะวี พีชาตะนนัท์
30210 09056 เด็กหญิง ภทัรพรรณ ดุลยากร
30211 09057 เด็กหญิง ภทัราวดี ทบัหวัหนอง
30212 09058 เด็กหญิง ภิญญดา จนัทร์มาศ
30213 09059 เด็กหญิง มณีรัตน์ หม่ืนพนัธ์
30214 09060 เด็กหญิง อจัฉรียา สาครพิศาลกุล

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

 ครูที่ปรึกษำ  นำงสำวสุนันทำ   กำญจนะสมบัต ิ                     ชำย  5  คน  หญิง 9  คน  รวม 14  คน

ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตัว
30301 09125 เดก็ชาย กฤษดา พิกลุทอง
30302 09294 เดก็ชาย เกียรติศกัด์ิ ทองประดิษฐ์
30303 09062 เดก็ชาย จกัรธร วงษห์นีสา
30304 09297 เดก็ชาย ชินวตัร คล่องจิต
30305 09162 เดก็ชาย ชิษณุพงษ์ เคลือมะณี
30306 09099 เดก็ชาย ธนภทัร สีบุญเรือง
30307 09227 เดก็ชาย ธนภทัร ปราบณรงค์
30308 09067 เดก็ชาย ธนวิทย์ งามข า
30309 09661 เดก็ชาย ธนากร แซ่ตั้ง
30310 09130 นาย ธนาพร สุดไพเราะ
30311 09131 เดก็ชาย ธรรมรัตน์ ซุ่นฮะ
30312 09101 เดก็ชาย นนทวฒัน์ จกัสาน
30313 09301 เดก็ชาย เนติภูมิ เจิมขนุทด
30314 09168 เดก็ชาย ป่ินปรากรม จนับวั
30315 09197 เดก็ชาย พฒิุพงค์ วงศส์วาท
30316 09232 เดก็ชาย ภคิน ศิริพนัธ์ุ
30317 09170 เดก็ชาย ภาสกร แจ่มใส
30318 09106 เดก็ชาย วงศธร คลา้ยทอง
30319 09308 เดก็ชาย ศภุกิตต์ิ ชูทรัพย์
30320 09107 เดก็ชาย ศภุฤกษ์ เงินสร้อย
30321 09204 เดก็ชาย สิทธิชยั ดีมีชาติ
30322 09206 เดก็หญิง กรณิสา ทมัมะโรง
30323 09142 เดก็หญิง กรรณญณัฐ อ่อนพาณิชย์
30324 09274 เดก็หญิง กญัญาวีร์ ภกัดีศรี
30325 09276 เดก็หญิง ชนากาญจน์ สงวนกิตติพนัธ์ู
30326 09210 เดก็หญิง ณัฎฐศิริ ศรีสมสอน
30327 09212 เดก็หญิง ธนญัลกัษณ์ ประทุมวนั
30328 09181 เดก็หญิง นิชาภทัร มณฑา
30329 09215 เดก็หญิง ปวริศา เศษคึมบง
30330 09185 เดก็หญิง ปาริฉตัร รุ่งศรี
30331 09281 เดก็หญิง ปิยะดา บุญครอบ
30332 09186 เดก็หญิง พลอยณิชา สวสัด์ิสุข
30333 09087 เดก็หญิง เมษา พินิจพนัธ์
30334 09119 นางสาว ลกัษิกา เจียมแพ
30335 09218 เดก็หญิง สิริโสภา หล่าเพียร
30336 09324 เดก็หญิง สุชานนัท์ พุ่มเก้ือ
30337 09328 เดก็หญิง อารยา ซ่ือตรง

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

 ครูที่ปรึกษำ  นำงสำวอจัฉรำ    ศรีศิลปะส ำรำญ, นำงสำวอรวรรณ    บุญคง       ชำย  21  คน  หญิง 16  คน  รวม 37  คน

ช่ือ -นำมสกลุ



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตัว
30401 09127 เด็กชาย เกียรติวสุ ดงแสนสุข
30402 09063 นาย เจษฎาภรณ์ เหลก็เจก็
30403 09161 เด็กชาย ชโนดม เวียงค า
30404 09296 เด็กชาย ชยพทัธ์ สุขเกษม
30405 09129 เด็กชาย ทฤษฎี เษมศรี
30406 09226 เด็กชาย ธนดนยั โคตรมงคล
30407 09261 เด็กชาย ธนทรัพย์ มิสา
30408 09165 เด็กชาย ธนทตั สุนทะมาลา
30409 09069 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ เอ่ียมองอาจ
30410 09265 เด็กชาย ปิยะมินทร์ ลาภะสัมปัน
30411 09071 เด็กชาย พงศกร ทวนสุวรรณ
30412 09073 เด็กชาย พีระพฒัน์ แปลนกอง
30413 09198 เด็กชาย พทุธรักษ์ ซุ่นฮะ
30414 09103 นาย ยศกร ชินวงษ์
30415 09201 เด็กชาย วราทิตย์ เปรมปรี
30416 09269 เด็กชาย วาคิน สอาดเหลือ
30417 09233 เด็กชาย ศิรชชั เก้ือมา
30418 09271 เด็กชาย ศุภณฐั พรมโชติ
30419 09109 เด็กชาย อธิชา กฤษวิเชียร
30420 09078 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ งามสง่า
30421 09205 เด็กชาย ไออุ่น พลบัพลา
30422 09143 เด็กหญิง กญัชรส บุญรอด
30423 09174 เด็กหญิง ชญาพร ผลมะขาม
30424 09208 เด็กหญิง ชุติมนัต์ ยง่หลี
30425 09114 เด็กหญิง ณฏัฐกมล สีห์ไกรโสภณ
30426 09081 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา อยูเ่กตุ
30427 09148 เด็กหญิง ทิพยญ์าดา แกว้สวสัด์ิ
30428 09180 เด็กหญิง นนัทภ์สร สานอ้ย
30429 09244 เด็กหญิง นนัทิกานต์ พลเสนา
30430 09183 เด็กหญิง เนธิตา ฟ้ากระจ่าง
30431 09149 เด็กหญิง ปุญญิศา เจริญบูรพา
30432 09323 เด็กหญิง วรพรรษ วงัศิริสกุล
30433 09288 เด็กหญิง วิภาวรรณ เศวตธีรพงศ์
30434 09121 เด็กหญิง ศิริภทัร เชาวตะ
30435 09219 เด็กหญิง สุพรรณษา สังขท์อง
30436 09090 เด็กหญิง สุภาพร กลา้ทางถูก
30437 09091 เด็กหญิง อธิติยา ศรีขดัเคา้

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสน)ี ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3/4   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ   นำยมนตรี   เพง็สว่ำง , นำงสำวดุจบงกช  แก้วบุตรด ี         ชำย  21  คน  หญิง 16  คน  รวม 37  คน

ช่ือ -นำมสกลุ



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลข
30501 09126 เดก็ชาย กนัตพฒัน์ นราพงษ์
30502 09258 เดก็ชาย จิตติพฒัน์ บวัเพชร
30503 09128 เดก็ชาย ชยพล สิทธิธรรม
30504 09192 นาย ชชัวาล ไชยอ านาจ
30505 09097 เดก็ชาย เดชทวี พุ่มทอง
30506 09098 นาย ตะวนั พรม
30507 09229 นาย ธนศกัด์ิ นวลวิลาศ
30508 09132 เดก็ชาย ธาวิน ไวเจริญ
30509 09262 เดก็ชาย ธาวิน วงศสุ์วรรณ
30510 09195 เดก็ชาย นนทพทัธ์ จนัทร์เขียว
30511 09068 เดก็ชาย นพดล จีนสพานสูง
30512 09231 เดก็ชาย นฤเบศ หุมหอ้ง
30513 09102 เดก็ชาย พงศกร สุดาใจ
30514 09137 เดก็ชาย วรปรัชญ์ มะวา
30515 09138 เดก็ชาย วรพรต บางบ าเนตร
30516 09270 เดก็ชาย วิษณุ สุขกรี
30517 09203 เดก็ชาย วีระวฒัน์ ตรีศกัด์ิ
30518 09108 เดก็ชาย สถาพร เอ่ียมองอาจ
30519 09076 เดก็ชาย สุกฤษฎ์ิ แพทอง
30520 09140 เดก็ชาย อฒัฑกร ฮวดเจริญกิจ
30521 09173 เดก็ชาย อานพ สีหะเทพ
30522 09112 เดก็หญิง กญัญารัตน์ แซ่เฮง้
30523 09176 เดก็หญิง ชลธิชา ติยะธะ
30524 09277 เดก็หญิง ญาดา พาบุดดา
30525 09278 เดก็หญิง ณัชชา บุญบุตรดี
30526 09145 เดก็หญิง ณัฏฐวิตรา ทิพวงค์
30527 09083 นางสาว นริษา ข ากา
30528 09084 เดก็หญิง นนัทชัพร ทองลอย
30529 09184 เดก็หญิง ปณิตา ลอยเวียงค า
30530 09116 เดก็หญิง พรนิภา ดอกพฒุ
30531 09284 เดก็หญิง พนัธ์วิรา แกว้ใหญ่
30532 09248 เดก็หญิง มาริษา มราชรี
30533 09118 เดก็หญิง ยพุารัตน์ ศิลาวรรณ
30534 09662 เดก็หญิง วริสา ปิงเมือง
30535 09155 เดก็หญิง ศศิธร ขวญับาง
30536 09327 เดก็หญิง อริชรา เกิดสว่าง
30537 09124 เดก็หญิง อมัพิกา เดด็ดวง

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/5   ห้องเรียนทั่วไป   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวรุ่งระว ี  ศรีชนะ , นางสาวทิพย์ธารา  มาแป้ง           ชาย  21  คน  หญิง 16  คน  รวม 37  คน

ช่ือ -นามสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
30601 09061 เดก็ชาย กวิน จนัทสร
30602 09065 เดก็ชาย ณัฐพล พรมสาร
30603 09268 เดก็ชาย ภทัรพล สุขเเยม้
30604 09158 เดก็ชาย กฤติน วิชยัรัตน์
30605 09171 เดก็ชาย อชิรวิชญ์ ไพรใหม่
30606 09163 เดก็ชาย ไชยพศ ทะแกลว้พนัธ์ุ
30607 09199 เดก็ชาย รังสรรค์ เมืองวงษ์
30608 09191 เดก็ชาย กิติภูมิ ขมุเงิน
30609 09264 เดก็ชาย ปิยภทัร บงัเกิดผล
30610 09272 เดก็ชาย สุทธินนั นุนาบี
30611 09157 เดก็ชาย กมลภทัร เลาะประสิทธ์ิ
30612 09193 เดก็ชาย ธนวินท์ รามวิเศษ
30613 09134 เดก็ชาย พงษศ์ลีุ เฉลิมสุข
30614 09189 เดก็ชาย กรกฎ วงษแ์กว้
30615 09139 เดก็ชาย สิทธิกร ดว้งวิเศษ
30616 09096 เดก็ชาย ณัฐพนธ์ จอ้ยส าเภา
30617 09200 เดก็ชาย เริงฤทธ์ิ มรดก
30618 09072 เดก็ชาย พีรพฒัน์ วิวฒัน์
30619 09196 เดก็ชาย ปรมี ไชยมี
30620 09141 เดก็ชาย อาทิตย์ สมบูรณ์
30621 09094 เดก็ชาย ชนาธิป เช้ือกลางใหญ่
30622 09111 เดก็หญิง กชกร ค าชาย
30623 09080 เดก็หญิง จิตรวรรณ รักษาภกัดี
30624 09175 เดก็หญิง ชมาภรณ์ มีสุข
30625 09209 เดก็หญิง ฐิตาภรณ์ สมพงษ์
30626 09211 เดก็หญิง ดารินทร์ หวงัอบัดุลเลาะ
30627 09182 เดก็หญิง นิศามณี สว่าง
30628 09245 เดก็หญิง บณัฑิตา หงษส์มทุร
30629 09214 เดก็หญิง ปริชาติ พาโนมยั
30630 09085 เดก็หญิง ปรียานุช ดีรักฉตัร
30631 09117 เดก็หญิง พิชชาภา จอ้ยกระจ่าง
30632 09217 เดก็หญิง วรรณกร ทองโอ
30633 09154 เดก็หญิง วราพร บุญประเสริฐ
30634 09289 เดก็หญิง ศศิธร กร่ิมใจ
30635 09120 เดก็หญิง ศศิประภา ค าทะเสือ
30636 09123 เดก็หญิง สุจิตรา จนัทโชติ
30637 09092 เดก็หญิง อินทิรา เพช็รสุทธ์ิ
30638 09681 เดก็ชาย ศิรพฒัน์ เอมระดี

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3/6   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ  นำยประสิทธ์ิ     นิยมวนั, นำงมีนำ      โสวรส     ชำย  22  คน  หญิง 16  คน  รวม 38  คน
ช่ือ -นำมสกุล

งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลข
30701 09190 เดก็ชาย กิตติกวิน เผือกโฉลง
30702 09159 เดก็ชาย กิตติพงศ์ ใจตรง
30703 09093 เดก็ชาย กิตติภูมิ บุตมะ
30704 09160 เดก็ชาย คุณากร ทีอน้
30705 09095 เดก็ชาย ชยวศั ออ๊ดไธสง
30706 09225 เดก็ชาย ทพัรัตน์ สุขเกษม
30707 09260 เดก็ชาย ทิชากร แกว้แฝด
30708 09164 เดก็ชาย ธนกร มานะวงษ์
30709 09166 เดก็ชาย ธนพล บวัอุไร
30710 09194 เดก็ชาย ธนิสร ชยัวงษ์
30711 09100 เดก็ชาย ธฤตวนั ดวงจิตร์
30712 09298 เดก็ชาย ธีรภทัร ฉออ้น
30713 09263 เดก็ชาย ธีรวิสข์ ประครองใจ
30714 09299 เดก็ชาย นรินทร์ อินทร์ส าราญ
30715 09167 เดก็ชาย ปภงักรณ์ เคา้เง่ือน
30716 09070 เดก็ชาย ปิยะพงษ์ ฤทธิราช
30717 09169 เดก็ชาย พงศกร ซ่ือตรง
30718 09136 นาย ยศวริศ จึงมหกลุนิจ
30719 09202 เดก็ชาย วิชญพ์ล สุขเกษม
30720 09234 เดก็ชาย ศิลา เพช็รคง
30721 09172 เดก็ชาย อธิชา สิมมา
30722 09110 เดก็ชาย อภิชาติ จนัทสร
30723 09146 เดก็หญิง ณัฏฐกานต์ พ่ึงผกู
30724 09115 เดก็หญิง ณัฐณิชา จีนสพานสูง
30725 09082 เดก็หญิง ดวงใจ บุญดว้ง
30726 09178 เดก็หญิง ธิดา จนัทร์แกว้
30727 09279 เดก็หญิง นพวรรณ ทองนุช
30728 09213 เดก็หญิง บณัฑิตา ฉายา
30729 09187 เดก็หญิง ไพริน รอดภยั
30730 09150 เดก็หญิง ภทัรธิดา ไทรทองค า
30731 09152 เดก็หญิง รพีภรณ์ ทบัเกตุ
30732 09088 เดก็หญิง รุ่งนภา เหลืองก่ิง
30733 09379 เดก็หญิง วีรวรรณ วิถี
30734 09122 เดก็หญิง สิรินดา เชียงเขียว
30735 09089 เดก็หญิง สุธินี เปล่ียนสมบูรณ์
30736 09156 เดก็หญิง อริศรา บวัเลก็
30737 09329 เดก็หญิง อิสริญาภรณ์ ใจแสน
30738 09682 เดก็หญิง กรวรรณ เอมระดี

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/7   ห้องเรียนทั่วไป   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา นายสิงหราช   อาจหาญ, นางสาวรัตนากาญจน์  ทองชู          ชาย 22  คน  หญิง 16  คน  รวม 38  คน

ช่ือ -นามสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลข
30801 09221 เดก็ชาย กฤษณ์ ศรีเคลือบ
30802 09224 เดก็ชาย เจษฎา ทองประดิษฐ
30803 09066 เดก็ชาย ธนบดินทร์ บุญผดุผอ่ง
30804 09230 นาย ธฤทธ์ิ บุญเจน
30805 09300 เดก็ชาย นิติเทพ ปัดตายะโส
30806 09133 เดก็ชาย บารมีกอ้งภพ ช านาญภูมิ
30807 09267 เดก็ชาย พงศพี์ระ ศิริพราหมณกลุ
30808 09303 เดก็ชาย พลพจน์ สร้อยสมัฤทธ์ิ
30809 09235 นาย ศิวกร รอดรัต
30810 09077 เดก็ชาย สุภชีพ ใยโพธ์ิทอง
30811 09079 เดก็หญิง กาญจนิภสัฐ์ พลูสวสัด์ิ
30812 09309 เดก็หญิง กลุปริยา โพธิจกัร์
30813 09237 เดก็หญิง จารุวรรณ สาลี
30814 09144 เดก็หญิง ฐิติยากร เพช็รรัตน์
30815 09313 เดก็หญิง ณัฐกานต์ เผียนสนัเทียะ
30816 09239 เดก็หญิง ณิชกานต์ ปะนาตา
30817 09316 เดก็หญิง ณิชาณัฐ หสัดร
30818 09147 เดก็หญิง ดวงกมล พนัธุ
30819 09177 เดก็หญิง ธมลวรรณ ช่องโก้
30820 09318 เดก็หญิง นฐพร ปานรักษา
30821 09242 เดก็หญิง นภสัวรรณ์ ใจด า
30822 09319 เดก็หญิง นริศรา ถาค า
30823 09320 เดก็หญิง บุณยาพร คุม้ตระกลู
30824 09246 เดก็หญิง ปพิชญา หงษป์าน
30825 09086 เดก็หญิง เผดิมพนัธุ์ รักษาพล
30826 09283 เดก็หญิง พชัรีภรณ์ สนัตะ๊วงค์
30827 09247 เดก็หญิง พิชามญชุ์ ชูชยั
30828 09216 เดก็หญิง ภาวินี จิตชยัภูมิ
30829 09286 เดก็หญิง วรกานต์ สารถี
30830 09287 เดก็หญิง วรดา ทองเพชร
30831 09251 เดก็หญิง วรรณนิสา นวลเเดง
30832 09252 เดก็หญิง วชัรินทร์ เทียมจนัทร์
30833 09253 เดก็หญิง ศิริพรรณ เลิศวิทยาคุณ
30834 09188 เดก็หญิง สิริยากร ค าลือชยั
30835 09291 เดก็หญิง สุภทัร์โชติกา รุ่งเเสง
30836 09326 เดก็หญิง สุรัติชยา สุขเทศ
30837 09292 เดก็หญิง อริสรา คล่องการ

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/8   ห้องเรียนทั่วไป   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวพชิามญช์ุ   สุคนธสวัสดิ์                     ชาย  10  คน  หญิง 27  คน  รวม 37  คน

ช่ือ -นามสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565



เลขที่ เลขประจ ำตวั
30901 09222 เดก็ชาย เกียรติสถานนท์ ศรีราช
30902 09295 เดก็ชาย จิรภทัร อินทรศรี
30903 09223 เดก็ชาย จิรวฒัน์ พงษบ์รรเทา
30904 09259 เดก็ชาย ชุติมนัต์ เทพเทียมทศั
30905 09228 เดก็ชาย ธนวฒั์ กล ่ารัศมี
30906 09266 เดก็ชาย พงศพิ์พญัจน์ อู่สูงเนิน
30907 09304 เดก็ชาย ภีรพฒัน์ จรัสรภสัสรณ์
30908 09305 เดก็ชาย ภูธเรศ พนัธ์เรืองฤทธ์ิ
30909 09307 เดก็ชาย เมธา เกาะสาลี
30910 09273 เดก็หญิง กนกกร ช่ืนเจริญ
30911 09236 เดก็หญิง กลัยา เปนุจา
30912 09275 เดก็หญิง จิตรฤทยั นอ้ยอามาตร์
30913 09312 เดก็หญิง จิรนนัณ์ ถนอมทรัพย์
30914 09207 เดก็หญิง จิรัชยา เทกิงลาภ
30915 09113 เดก็หญิง ฐาณิตา ทพัไทย
30916 09314 เดก็หญิง ณัฐณิชา ชาขนุทด
30917 09315 เดก็หญิง ณัฐณิชา อุตส่าห์
30918 09240 เดก็หญิง เตม็สิริ พุ่มเพช็ร
30919 09317 เดก็หญิง ธนพร ปัพรังศรี
30920 09179 นางสาว ธิดาชนก มะลิพวง
30921 09241 เดก็หญิง นงนภสั เกตุไชโย
30922 09243 เดก็หญิง นลินทิพย์ สุนีย์
30923 09280 เดก็หญิง นนัทน์ภสั พนูเกษมทรัพย์
30924 09321 เดก็หญิง ปฐมพร ปานมี
30925 09282 เดก็หญิง ปิยากร กาบสนัเทียะ
30926 09151 เดก็หญิง ยริูการัตน์ คุณวงค์
30927 09249 เดก็หญิง รัตนกมล โภคาพานิชย์
30928 09250 เดก็หญิง รัตนวิมล โภคาพานิชย์
30929 09285 นางสาว รุ่งรวี บวัครบุรี
30930 09663 เดก็หญิง วรรณิดา รัตนเสนศรี
30931 09290 เดก็หญิง สายธาร ประทุมกลุ
30932 09254 เดก็หญิง สินีนาฏ แสนเข่ือน
30933 09325 เดก็หญิง สุธาสินี บวันาค
30934 09255 เดก็หญิง อชิรญา ค ากอ้น
30935 09256 เดก็หญิง อวสัดา แสงพิจิตร
30936 09293 เดก็หญิง อาทิตยา วิมลชยากร
30937 09257 เดก็หญิง อุนนดา อริยสุนทร

โรงเรียนบดนิทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3/9   ห้องเรียนทั่วไป   ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565

 ครูที่ปรึกษำ    นำงสำวเบญจมำศ  พูนประสิทธ์ิ , นำงสำวฟำรีดำ  ซอหมัด       ชำย  9  คน  หญิง 28  คน  รวม 37  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งานทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565


