
เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
40101 08650 นำย จิรำยทุธ พลศกัด์ิขวำ
40102 08652 นำย ชูชำติ รักถนอม
40103 08932 นำย ณฐกร ชมช่ืน
40104 08933 นำย ณัฐชนน นำคประนม
40105 09685 นำย ปรินทร ใจมำ
40106 08655 นำย ปุญญพฒัน์ เตชะเวฬุกลุ
40107 08658 นำย ยศพทัธ์ เวทำงคย์ะมำตร
40108 08902 นำย สุริโย ศิริวิวฒัน์
40109 08904 นำย อภิรักษ์ เป่ียมสมบูรณ์
40110 08869 นำงสำว เเกว้ตำ บวัดก
40111 08942 นำงสำว จินดำภรณ์ รอดแสวง
40112 09689 นำงสำว ชณัญชิดำ อ้ึงศิริมงคล
40113 09688 นำงสำว ชนำพร แกว้ใส
40114 08907 นำงสำว ชมพนุูท สุระโยธิน
40115 08663 นำงสำว ชุตำภำ เสนำ
40116 08944 นำงสำว ชุติกำญจน์ ค  ำพรม
40117 08946 นำงสำว ณัฐวดี หอมหวล
40118 09686 นำงสำว ณิชำภทัร เปมำนุกรรักษ์
40119 08875 นำงสำว ธนชัชำ ไทยอ่อน
40120 08876 นำงสำว นนัทิกำนต์ มีชยั
40121 08910 นำงสำว ปณิตตรำ ชยัโชคอ ำนวย
40122 08664 นำงสำว พรรณพชัร คลงัเพช็ร
40123 08882 นำงสำว พิชญำ สวสัด์ิเรือง
40124 08912 นำงสำว พิชญำภรณ์ โคตรจนัทร์
40125 08666 นำงสำว พิมพสุ์ภำ สุภำพ
40126 09687 นำงสำว เมธำพร เลำแกว้หนู
40127 08915 นำงสำว มำนิตำ นิลภำ
40128 08918 นำงสำว ยภุำพร ไพณรินทร์
40129 08778 นำงสำว วรำภรณ์ จูสิงห์
40130 08887 นำงสำว ศรัณยภ์ทัร สุภิษะ
40131 08922 นำงสำว สณัห์สิรี สนัติภกัดี
40132 08888 นำงสำว สุปรียำ ทุมชะ
40133 08960 นำงสำว สุภทัศร ปัทมะ
40134 08667 นำงสำว อรชิสำ เขียวสุย
40135 08961 นำงสำว อรวริน ทองอ่อน
40136 08926 นำงสำว อยัฎำ วิเชียรฉำย

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4/1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา  นายคมสันต์  ภาคภูม ิ       ชาย  9  คน  หญิง   27   คน  รวม  36   คน



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
40201 08649 นำย ฆณัสนนัท์ เภำสมบูรณ์
40202 08751 นำย จิรกร จนัทวชัรกลุ
40203 08651 นำย ชโยดม บุดดี
40204 08754 นำย ทรรศนริศพนัธ์ เอ่ียมเขียว
40205 08830 นำย แทนคุณ วงษจ์  ำปำ
40206 08857 นำย ธนกฤต สิงห์งำม
40207 08654 นำย ธนชำติ เจริญเพช็ร
40208 08860 นำย ธนดล มิสงอน
40209 09692 นำย นำยเจษฎำกร กอทอง
40210 09691 นำย นำยปวริศร์ กลบัเฒ่ำ
40211 09690 นำย นำยวีรวทัร ข ำเจริญ
40212 08795 นำย ปวเรศ ชุบค ำ
40213 08863 นำย รัชนนท์ กรเกษม
40214 08865 นำย วำริส พนูธนะสำร
40215 08800 นำย ศรรรรกษ์ มีชยั
40216 08867 นำย สุรเชษฐ เสำวคนธ์
40217 08678 นำย อชิระ วิมลชยำกร
40218 08941 นำงสำว เกตน์นิภำ แกว้วิชยั
40219 08871 นำงสำว ขนัติยำกร ปำนทอง
40220 08662 นำงสำว จิดำภำ บุญชยั
40221 09695 นำงสำว จีรนนัต์ วรรณุไล
40222 08840 นำงสำว จีรพร ซ่ือตรง
40223 08943 นำงสำว ชนิตสิรี ภิลำกลุ
40224 08872 นำงสำว ฐิติวรดำ ชูจนัทร์
40225 09696 นำงสำว ณฐพร ดว้งรักษำ
40226 08768 นำงสำว ณัฐชำ รัตนพนัธ์ุ
40227 08665 นำงสำว พชัรพร ดอกกะฐิน
40228 08916 นำงสำว เมจิตำ ใจมิภกัด์ิ
40229 08885 นำงสำว รนิดำ ธิมะดี
40230 08775 นำงสำว รัตนำ ผดุงกิจ
40231 08921 นำงสำว ศิริรัชชำ ประศิลป์ชยั
40232 09693 นำงสำว สิรินยำ ภูแล่นเลียบ
40233 09694 นำงสำว สุริยะประภำ สงัขเ์จริญ
40234 08924 นำงสำว สุวรรณณำ รุ่งโรจน์
40235 08853 นำงสำว เหมวรรณ พ่ึงสุข
40236 08925 นำงสำว หทยัชนก แก่นสำรี

งำนทะเบียนนกัเรียน

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4/2  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา  นายประหยัด ศรีอ้วน                                           ชาย  17   คน  หญิง  19    คน  รวม  36   คน

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
40301 08927 นำย กฤติน อุ่นวรรณ
40302 08928 นำย กฤติพงศ์ ภูริบริพตัร
40303 08671 นำย เกริกเกียรติ สีสด
40304 08648 นำย แกว้ขวญั นิลแกว้
40305 09697 นำย จกัรพรรณ อินทำรำม
40306 09698 นำย ชำญณรงค์ ชุมภกัดี
40307 08856 นำย ชุติพนธ์ กระแสโสม
40308 08934 นำย ณัฐนนท์ พรมมิน
40309 08673 นำย ธเนศ พงษไ์พบูลย์
40310 08859 นำย ธนชิต ทุมตะขบ
40311 08674 นำย ธรรมธร มสิุทธ์ิมณี
40312 08937 นำย ภูวิชญ์ พิศำลภูรินำถ
40313 08761 นำย ยสินทร ตรีเดช
40314 08864 นำย วรพล กีรติธร
40315 09699 นำย วิชยะ โจว
40316 08866 นำย สรวิชญ์ มีประเสริฐ
40317 09700 นำย เอกพงษ์ ปำระมี
40318 08660 นำย อภิวิชญ์ มณีแสง
40319 08740 นำงสำว ธมนวรรณ อินทร์เช้ือ
40320 08770 นำงสำว ธญัรดำ ศรีมงคลภำกลุ
40321 09701 นำงสำว นฐักำนต์ จนัทร์บุญ
40322 08877 นำงสำว นีรชำ มลูวิจิตร
40323 08879 นำงสำว ปภสัสร เกิดแสง
40324 08810 นำงสำว ปิยำพร เเก่นทำ้ว
40325 08950 นำงสำว พณิดำ แสงแดง
40326 08847 นำงสำว ฟ้ำใส สมบติั
40327 08919 นำงสำว รัฐระวี สนิสุริวงษ์
40328 08953 นำงสำว ลกัษณ์พร อุรำรส
40329 09704 นำงสำว วริยำ โสไกร
40330 08920 นำงสำว วชัรำภรณ์ ค ำชุมภู
40331 08886 นำงสำว วำสนำ จนัทโชติ
40332 08780 นำงสำว ศภิุสรำ อ่อนสนัทดั
40333 09702 นำงสำว สมณพฒัน์ เอมระดี
40334 08784 นำงสำว อมัพิกำ บรรเลง
40335 08783 นำงสำว อรพรรณ ผลเจริญ
40336 09703 นำงสำว อุรัสยำ อุทจนัทร์

งำนทะเบียนนกัเรียน

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4/3  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา  นางสาวอารียา  หวังแจ่ม , นางสาวณัฐยา  ผลกล า่                 ชาย  18   คน  หญิง  18    คน  รวม  36   คน

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่   4/4   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
 ครูที่ปรึกษา  นายสาโรจน์ จันทร์เจริญ , นางสาวขวัญใจ  ภานุศรี        ชาย   13   คน  หญิง  14    คน  รวม  27  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
40401 08855 นำย กฤติภูมิ บวัเพชร
40402 08755 นำย ทพัธรรม บุญพิมล
40403 09707 นำย อภสัพงษ์ ภู่พนูลำภ
40404 08935 นำย นิธิศ จนัทรสำร
40405 08895 นำย ปรัชญำกร จะติ
40406 08936 นำย พิริยะ เกษมสุข
40407 08896 นำย พีรเดช แอดนวล
40408 08762 นำย ยทุธศกัด์ิ ใจแสน
40409 08900 นำย วีรวรกลุ บุญนุช
40410 09705 นำย ศภุกฤต โอพัง่
40411 08939 นำย สุทิวสั รอบแควน้
40412 08901 นำย เวชพิสิฐ บญสงค์
40413 08868 นำย อชิรวิทย์ เจริญวงษ์
40414 08870 นำงสำว กนกวรรณ ฉนัทวงศสุ์วฒัน์
40415 08661 นำงสำว จำรุพกัตร์ กำซอ
40416 08710 นำงสำว จุไรรัตน์ สวสัดี
40417 08874 นำงสำว ธนภคั ลงักำ
40418 08909 นำงสำว นิสำรัตน์ เชำวภ์กัดี
40419 08880 นำงสำว ปิยะวรรณ สีหำ
40420 08949 นำงสำว ไปรยำ ต ำหนง
40421 08883 นำงสำว แพรวำ ทัง่บุญ
40422 08954 นำงสำว วณิชยำ นิกำจ๊ิ
40423 08850 นำงสำว วิรำสิณี หงษท์อง
40424 08746 นำงสำว ศภุธิดำ เเซ่ล้ิม
40425 08685 นำงสำว อชิรญำ ตลบัเพช็ร
40426 09728 นำงสำว อมลวรรณ ชยัยะ
40427 08668 นำงสำว อยัม่ี หวงัสมดั

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่   4/5   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นายณยศ  สงวนสิน, นางสาวนีสรีน  รอดส าราญ         ชาย  13   คน  หญิง  15    คน  รวม  28  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
40501 08821 นำย กนัตพฒัน์ ซ่ือตรง
40502 08930 นำย จกัริน ศิริวรรณ
40503 09713 นำย จินณะ กอบนิธิกลุวงศ์
40504 08931 นำย ชญำนนท์ ถ่ินธ ำรงค์
40505 09709 นำย ชินสุเวท แอนดำรีส
40506 09710 นำย ติณณภพ แสงสมบุญ
40507 08893 นำย ธนกฤต พระภำยไชย
40508 08897 นำย ภำณุพงศ์ แจ่มใส
40509 08833 นำย ภำนุวฒัน์ ศรีจัน่เพช็ร์
40510 08835 นำย ภูริณัฐ ปำหิน
40511 09711 นำย มู่บซัซิร มฮู ำหมดัอำรี
40512 08898 นำย วชิรวิทย์ เบญจรัตนำภรณ์
40513 09712 นำย อิตกอน มฮู ำหมดัอำรี
40514 08906 นำงสำว กมลชนก รัตนก ำเนิด
40515 08681 นำงสำว ณัฏฐธิดำ แกว้ผกูนำค
40516 08873 นำงสำว ณัฐกมล ศรีระษำ
40517 08682 นำงสำว ณัฐธิดำ สุขใจ
40518 09715 นำงสำว ณิชกำนต์ สุภโอภำส
40519 08841 นำงสำว ณิชนนัทน์ บุตรวำปี
40520 08769 นำงสำว ธญัธิตำ รักสลำม
40521 08948 นำงสำว นฤมล ขนัค ำ
40522 09714 นำงสำว บสัมำละห์ มฮู ำหมดัอำรี
40523 08846 นำงสำว ปิยะธิดำ กอแกว้
40524 08773 นำงสำว พรนภำ ปรำงทอง
40525 08881 นำงสำว พชัรีพร ภูครองตำ
40526 08889 นำงสำว สุภตัรำ สิงห์ธรรม
40527 08852 นำงสำว หน่ึง เเน่นอุดร
40528 08686 นำงสำว อำทิตยำ แสงหวัชำ้ง

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4/6   แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาญี่ปุ่น   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา  นางสาวลดัดา  รัตนชัย , นางสาวอาทติยา  เอีย่มอทิธิพล         ชาย  19  คน  หญิง  21   คน  รวม  40   คน
เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
40601 08820 นำย กรวิชญ์ ขนัทีทำ้ว
40602 08929 นำย กฤษกร พ้ืนทอง
40603 08669 นำย กฤษฏ์ิ สุนทรำ
40604 08822 นำย กลัยวรรธน์ จนัทร์ทึก
40605 08786 นำย กิตติกวิน ชูเอียด
40606 08826 นำย จีรศกัด์ิ โพธิสำร
40607 08690 นำย ชนชนะ อ่ึงชยัภูมิ
40608 09716 นำย ชำนนท์ ทิมวฒัน์
40609 09715 นำย ณภทัร พุ่มสุข
40610 08653 นำย ทตัพงศ์ ผำสุข
40611 08756 นำย แทนคุณ มำลี
40612 08793 นำย ธนกร ยื้มเครือทอง
40613 08831 นำย ธนวตั ศรีวิลยั
40614 08834 นำย ภำนุวฒัน์ วงศำพนูทรัพย์
40615 08676 นำย ภูริ ประทุมตรี
40616 08938 นำย วรชยั รำดด่ำนจำก
40617 09717 นำย วีรภทัร เรียะประโคน
40618 08733 นำย ศิวฒัน์ มะเหมง็
40619 08679 นำย อคัรธำดำ นำคอ่อน
40620 09739 นำงสำว กวินธิดำ โพธ์ิอร่ำม
40621 09718 นำงสำว กลัยำภรณ์ ฉ ่ำด ำ
40622 09724 นำงสำว ณัฐฌำ อยูไ่ทย
40623 08844 นำงสำว ธมนวรรณ สุขเกษม
40624 09723 นำงสำว นอำม ข ำเจริญ
40625 09722 นำงสำว นิภำวรรณ วรศรี
40626 08809 นำงสำว เนตรชนก เสือจุย้
40627 08845 นำงสำว เนตรลดำ มดัทิ
40628 08742 นำงสำว ปุณยวีร์ บวัเมือง
40629 08811 นำงสำว มณฑิตำ วิยำพร้ำว
40630 08951 นำงสำว ยำติกำนต์ ชำญนอก
40631 08745 นำงสำว ลีนำ บินมำรำเฮม
40632 08958 นำงสำว วิมพวิ์ภำ เพชรมำ
40633 09708 นำงสำว วิลำสิณี อะรอ
40634 09721 นำงสำว ศินิททรำ ข ำอินทร์
40635 08959 นำงสำว สรัลชนำ ปิยะพนัธ์ุ
40636 09720 นำงสำว สิริยำกร จำบทอง
40637 08851 นำงสำว สุชำนนัท์ พวงมำลำ
40638 08854 นำงสำว อชิรญำ อินทวงศ์
40639 09719 นำงสำว อธิกำ สนิททรวง
40640 08748 นำงสำว อลิตำ วิเชียรฉำย

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4/7   แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาจีน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
 ครูที่ปรึกษา   นางสาววรัญญู  เขยีวอยู่  ,  นางสาวนฤมล  ใจช่ืน        ชาย  5    คน  หญิง 36 คน  รวม 41    คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
40701 08790 นำย ชำญดล สุวรรณะ
40702 08723 นำย ติณณพฒัน์ เพง็พฒัน์
40703 08675 นำย นที มณีนุช
40704 09725 นำย พลพฒัน์ หิรัญมำลย์
40705 08899 นำย วรโชติ วิวะโค
40706 08905 นำงสำว กชวรรณ จนัทนะ
40707 08804 นำงสำว กนัจิรำ ตวนกู
40708 09726 นำงสำว ชิดชนก เซ็นหลวง
40709 09664 นำงสำว ซำม่ี ซอมนั
40710 09732 นำงสำว ฐิตำภรณ์ พรหมทอง
40711 08806 นำงสำว ณัฏฐธิดำ ทองกร
40712 08808 นำงสำว ณิชำภทัร สำรสุวรรณ
40713 08947 นำงสำว ดวงกมล ศรีมงคล
40714 08842 นำงสำว ดวงอมร แสงสว่ำง
40715 08908 นำงสำว ธณัชพร สุขเสมอ
40716 09730 นำงสำว ธวิภรณ์ พุ่มเพช็ร์
40717 09392 นำงสำว นภสักร มณีไสย
40718 08714 นำงสำว นภสันนัท์ จนัค  ำ
40719 09729 นำงสำว นภสัสร สูงเก่ำ
40720 09389 นำงสำว นนัทน์ภสั อภิรมยอ์มรบดี
40721 08741 นำงสำว บุปผำ จ ำปำทิพย์
40722 08771 นำงสำว ปำนระพี สิงหำทุม
40723 09727 นำงสำว ปิยธิดำ กระต่ำยนำค
40724 08772 นำงสำว พรญำณี สมศรีรำช
40725 09731 นำงสำว พิมพช์นก ขดัชมศรี
40726 08913 นำงสำว ภวนัดำว พละศรี
40727 08684 นำงสำว ภทัรภร อยูก่ล  ่ำ
40728 08917 นำงสำว เมลิสำ สีวิหก
40729 08776 นำงสำว รำตรี สร้อยประดิษฐ
40730 08955 นำงสำว วรรณวริน อุ๋ยตระกลู
40731 08813 นำงสำว วรรณวิษำ หล่ำเพียร
40732 08956 นำงสำว วชัรมน ขนุนอ้ย
40733 08957 นำงสำว วชัริตำ เมธีปัญญำกลุ
40734 08814 นำงสำว ศศิภำ กำ้นหย ัน่ทอง
40735 08815 นำงสำว ศิรประภำ ปัจฉิมมำ
40736 08781 นำงสำว สิริกญัญำ ค ำจวนจนัทร์
40737 08817 นำงสำว สิริวิมล สุขรอด
40738 08819 นำงสำว อบิออดุน เบลสชิง อะเดก็เบสนั
40739 09728 นำงสำว อมลวรรณ ชยัยะ
40740 08962 นำงสำว อุม้รัก นำมศรี
40741 08816 นำงสำว ศิโรรัตน์ ปัจฉิมมำ

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตวั
40801 08718 นำย กมลเทพ ห่อทอง
40802 08719 นำย กฤตพจน์ เกรียน
40803 08687 นำย กษิดิส ศรีเกษม
40804 09733 นำย เขม เพชรประดบั
40805 08824 นำย จกัรพงษ์ เจริญพร
40806 08691 นำย ชนธรรม บุญตั้ง
40807 08695 นำย ธนพล สำยอุบล
40808 08697 นำย ธิเบต ศรีชมภู
40809 08702 นำย รัฐนนัท์ ศรีจนัทร์
40810 09734 นำย รัฐภูมิ เผ่ือนโสภำ
40811 08798 นำย วรพล สมพมิตร
40812 08799 นำย วิทวสั เจริญธรรม
40813 08705 นำย สุปรียศ์กัด์ิ ตูมกลำง
40814 08706 นำย อนุพล ชยัชะนะ
40815 08708 นำงสำว จิระนนัท์ หม่ืนพนัธ์
40816 08712 นำงสำว ณัฐญำดำ บวัจร
40817 09735 นำงสำว ตรีชฎำ มฮู ำหมดัอำรี
40818 08739 นำงสำว ทิษฏยำ กวำงแกว้
40819 08743 นำงสำว พิชชำภำ ดวงมำไล
40820 08848 นำงสำว มิลตำ ไชยเทศ
40821 08777 นำงสำว ลลนำ โฮงค ำเเกว้
40822 08782 นำงสำว สุชำดำ วงษพ์รม
40823 08747 นำงสำว อรรถรส จนัทวำส
40824 9770 นำงสำว ชุติสรำ เกิดทรัพย์

งำนทะเบียนนกัเรียน

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4/8   แผนการเรียนภาษา - สังคม -  เทคโนโลยี ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นายจักรกฤษณ์  กาญจนศุภศักดิ์ ,  นายอนุวัฒน์ เพช็ร์รัตน์     ชาย  14   คน  หญิง  10   คน  รวม  24  คน

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

ช่ือ -นำมสกลุ



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4/9   แผนการเรียนภาษา - สังคม -  เทคโนโลยี ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวนลพรรณ  จันบัว ,  นางสาวพมิประภา  เจริญผล     ชาย  14   คน  หญิง  10   คน  รวม  24  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
40901 08891 นำย กรวิชญ์ จนัธมำศ
40902 08788 นำย กิตติศกัด์ิ ทำแกง
40903 08789 นำย เจษฎำกร ไชยสง
40904 09736 นำย ชุติพน ขนุนอ่อน
40905 09737 นำย ณัฐเศรษฐ บุตดำ
40906 08757 นำย ธนชยั ศรีจุมปำ
40907 08794 นำย ธนำธร พลตรี
40908 08726 นำย ปัญญำธร เภตรำ
40909 09738 นำย พงษภิ์ธำร ยศปัญญำ
40910 08832 นำย พยงุศกัด์ิ มำลยัแกว้
40911 08797 นำย ภูมิรพี สุระภี
40912 08732 นำย ศิวกร สิงสหะ
40913 08765 นำย อติพล ธิติธมัมรักษ์
40914 8903 นำย อนุวตัร์ แกว้พรม
40915 08839 นำงสำว กลัยกร ชำยเจริญ
40916 08709 นำงสำว จิรำภำ จนัทสิงห์
40917 08805 นำงสำว ชลธิชำ มว่งแกว้
40918 08843 นำงสำว ทรำยแกว้ พีรพฒัน์ดิษฐ์
40919 08713 นำงสำว ธญัญำลกัษณ์ กองแอ
40920 09740 นำงสำว เบญญำ แสงแกว้
40921 08774 นำงสำว ภูษณิศำ เอ่ียมศรี
40922 08812 นำงสำว ฤทยัรัตน์ มะลิพวง
40923 08715 นำงสำว วิภำดำ กิตติละโช
40924 08716 นำงสำว สุภสัศรัณย์ เกษหอม

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565


