
โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5/1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50101 09628 นำย ฐำนวฒัน์ มหำมงคลสวสัด์ิ
50102 08553 นำย ณัชพล งำมสกุลธิติ
50103 08554 นำย ณัฐพล เกตุทอง
50104 08555 นำย ด ำรงคเ์กียรติ มีเอ่ียม
50105 09629 นำย นรำวิชญ์ วรรัตน์โภคำ
50106 09630  นำย นฤเบศร์ รัตนะ
50107 08560 นำย ภูริวตัร ทองยิม้
50108 08312 นำงสำว กชกร เกิดเมืองนอน
50109 08314 นำงสำว กญัญำรัตน์ คนขนุทด
50110 08527 นำงสำว กำนตพิ์ชชำ มีบุญ
50111 08411 นำงสำว ขนิษฐำ นิระโส
50112 08316 นำงสำว จิดำภำ พลปัถพี
50113 08531 นำงสำว ณัฏฐ์ชญำ วิมลศิลป์
50114 08568 นำงสำว ณัฐณิชำ มำศศรี
50115 08534 นำงสำว ทำฬิกำ หงวนสูงเนิน
50116 08569 นำงสำว ธนัทิชำ ศรีสุข
50117 08571 นำงสำว นรีกำนต์ จีนปรีชำ
50118 08573 นำงสำว นิภำพร นำมศรี
50119 08574 นำงสำว ปฏิมำกร รัตนคุณ
50120 08421 นำงสำว พชัริน แขกซอง
50121 08575 นำงสำว พิชญำ เวียงหก
50122 08576 นำงสำว พิชญำภำ ชูชยั
50123 08577 นำงสำว ภคัมะปำงค์ ธญัพนัธ์มณี
50124 08579 นำงสำว มนสันนัท์ เอ่ียมคุม้
50125 08580 นำงสำว รัตน์ษิณำ ปรำณี
50126 08581 นำงสำว ลดำวลัย์ หลกับุญ
50127 08583 นำงสำว วรวิภำ พรมหอม
50128 08586 นำงสำว ศิรัญญำ ชินสีห์
50129 08506 นำงสำว ศุทธหทยั ค ำสุข
50130 08542 นำงสำว สรำศิณี มัน่คง
50131 09631  นำงสำว สุกญัญำ นำคประกอบ
50132 08427 นำงสำว สุชำนำรี ละมูลพนัธ์
50133 09679 นำงสำว สุชำวดี ศรีเปรม
50134 08588 นำงสำว อยัยล์ฎำ วอสูงเนิน
50135 9850 นำงสำว อุม้รัก ติดมำ

 ครูที่ปรึกษา    นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู                                          ชาย  7   คน  หญิง  28   คน  รวม  35   คน



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา    นายมานพ            ม่วงม ี            ชาย  15   คน  หญิง  22  คน  รวม  37   คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50201 08551 นำย จิรวฒัน์ ใจเพียร
50202 09632  นำย ณภทัร ซนัมิน
50203 08515 นำย ธนกิตต์ นะน่ำน
50204 08477 นำย ธรรมรัตน์ วฒันะนพรัตน์
50205 09633  นำย ธญัฑร ตนัเจริญ
50206 08305 นำย นภทัร ศภุพร
50207 08558 นำย บูรพำ แพทยำรักษ์
50208 08332 นำย พชรพล มำศรี
50209 08307 นำย ยศวชัร อรรคบุตร
50210 09634  นำย วรินทร พวงมำลำ
50211 08447 นำย สุเมธ ศรีจนัทร์
50212 08520 นำย สุวิทสั นิยมทศ
50213 08309 นำย อชิระ มะขำมทอง
50214 08563 นำย อภิวฒัน์ สมคะเน
50215 08449 นำย อำนสั เจริญวงศ์
50216 08490 นำงสำว กำนตสิ์นี บุญช่วย
50217 08491 นำงสำว จำรุวรรณ บริจำค
50218 08567 นำงสำว ชนญัธิดำ อยำ่ลืมญำติ
50219 08452 นำงสำว ชนิกำ หวงัอบัดุลเลำะ
50220 08413 นำงสำว ชลดำ ไชยรำ
50221 08455 นำงสำว ธนพร เต่ำทอง
50222 08535 นำงสำว ธญัญำภรณ์ กบัรัมย์
50223 08457 นำงสำว นีรนุช เอกเเกว้
50224 08342 นำงสำว ปัณฑิตำ มงัเดชะ
50225 08420 นำงสำว ไปรยำ กอแกว้
50226 08501 นำงสำว พิชชำพร ทองนุช
50227 08320 นำงสำว เพชรรัตน์ เบำ้ค  ำ
50228 08321 นำงสำว ภทัรำวดี เขง่พิมล
50229 09635 นำงสำว รัฐเกลำ้ สุภจินต์
50230 08424 นำงสำว รัตนำกร กอผจญ
50231 08582 นำงสำว วรดำ สมหมำย
50232 09636  นำงสำว ศศินำ โพธ์ิทอง
50233 08386 นำงสำว ศศิรำ พำเก่ำนอ้ย
50234 08466 นำงสำว ศิริวรรณ หล่ำเพียร
50235 09637  นำงสำว ศภิุสรำ นวลจริต
50236 08428 นำงสำว อนตัตำ หวงัอบัดุลเลำะห์



50237 08429 นำงสำว อำน่ำ ไวดลิ์ช

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา    นายวุฒิชัย            เทยีมยศ            ชาย  14    คน  หญิง  23    คน  รวม  37  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50301 08350 นำย กฤษณพล น่ิมเจริญ
50302 09638  นำย กิตติภพ ช่วงยรรยง
50303 08353 นำย ณัฐชำนนท์ พิมพว์งศ์
50304 08437 นำย ธเนศ พำนเเกว้
50305 09639  นำย ธำรธรรม ปำนธรรม
50306 08478 นำย นนทวชัร์ ค  ำกอง
50307 08306 นำย ปภงักร วิกสูงเนิน
50308 08362 นำย พีรพฒัน์ หลุ่มร่ืน
50309 08334  นำย เพชรภูมิ จนัทรุน
50310 08365 นำย วุฒิชยั คชำไพร
50311 08408 นำย แสงศร แมน่ ้ำ
50312 08523 นำย อนุพงษ์ กลุพนัธ์
50313 08489 นำย อำนสั บุญมำเลิศ
50314 08311 นำย อิทธิพตั เวชกำมำ
50315 08564 นำงสำว กรกมล โมค้  ำ
50316 08549 นำงสำว จริณญำ ผ่ึงผดุง
50317 09640  นำงสำว ฉตัรศิริทิพย์ อ่อนละมลู
50318 08566 นำงสำว ชนญัชิดำ บุญรอด
50319 08529 นำงสำว ชนนัภรณ์ มะสุวรรณ
50320 08373 นำงสำว ชนิตำ พำนทอง
50321 08494 นำงสำว ณัฐฐวี สงัคะคุณ
50322 08495 นำงสำว ธนวรรณ อินประเสริฐ
50323 08572 นำงสำว นิตยำ ทำ้วประสิทธ์ิ
50324 08378 นำงสำว เบญจพร สอนสมนึก
50325 08380 นำงสำว ปิยะธิดำ เพชรเดชะ
50326 08460 นำงสำว พรชนก ญำติกลำง
50327 08382 นำงสำว พิชญำภำ หร่ำยมณี
50328 08344 นำงสำว ฟ้ำใส ศรีวิจิตร
50329 08504 นำงสำว รินรดำ มุ่งดี
50330 08584 นำงสำว วรัญญำ ดอกพฒุ
50331 08348 นำงสำว ศิรินรัตน์ เทียนมณี
50332 08323 นำงสำว สตรีรัตน์ รุ่งร ำพรรณ
50333 08387  นำงสำว สรัญญำ เรียบร้อย
50334 09641  นำงสำว อทิตยำ โมชำ
50335 08546 นำงสำว อริสรำ พุ่มเพช็ร
50336 08469 นำงสำว อำรยำ สุภำพ



50337 09676 นำงสำว อเมริกำ วิรุฬหธำดำพงศ์

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



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

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50401 08325 นำย กฤตภำส วรคุตตำนนท์
50402 09642  นำย ชยัรัชต์ ค  ำตำ
50403 08552 นำย ชยัวุฒิ เกษมสุข
50404 08436 นำย ธนวินท์ วงษเ์สน
50405 08398  นำย ธีรเดช บวัลอย
50406 08479 นำย น ำโชค น้อยเลิศ
50407 08361 นำย ปิยะทสั ทิศกระโทก
50408 09643  นำย เมธิส นำมวงษ์
50409 08518 นำย วิชำกร เกษจนัทร์
50410 08407 นำย สุภทัร เกิดพงษ์
50411 08521 นำย อนวชั สภำพกัด์ิ
50412 08409 นำย อำณัฐ สีหะเทพ
50413 08336 นำงสำว กมลชนก เช้ือสะอำด
50414 08338 นำงสำว กนัตก์นิษฐ์ พิณทอง
50415 09644  นำงสำว คณิตตรี นำรำศรี
50416 08372 นำงสำว จิรัชญำ รัตนโสภำ
50417 08414 นำงสำว ณัฏฐณิชำ คล่องดี
50418 08532 นำงสำว ณัฐฐินนัท์ สุปัตติ
50419 08533 นำงสำว ณัฐวิภำ สงัขป์ระเสริฐ
50420 08376 นำงสำว ธญัชนก มำลยัสุขสีสง่ำ
50421 08377  นำงสำว นนัทิกำรต์ เพชรมำก
50422 08418 นำงสำว ปภสัสร สมดี
50423 08537 นำงสำว ปิยณัฐ ทบัพลี
50424 08343 นำงสำว พชัรพรรณ พูลข ำ
50425 08502 นำงสำว ไพรินทร์ สำริกำพงศ ์
50426 09645  นำงสำว วรนุช เจ๊ะสุโหลง
50427 09646  นำงสำว ศิรินทรำ สำเกตุ
50428 08507  นำงสำว หน่ึงฤทยั เจ๊ะมะสุขเกษม
50429 08547 นำงสำว อริสำ พุฒจีบ

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

 ครูที่ปรึกษา  นางสาวผกาวรรณ  ตยิัพเสน , นางสาวสินีเณศรา   ปัญญาธร    ชาย   12   คน  หญิง  17    คน  รวม  29  คน



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

 ครูที่ปรึกษา   นายพลเทพ  นวลทอง, นางสาวอมรรัตน์    แก้วพทิกัษ์         ชาย  14   คน  หญิง  16    คน  รวม  30  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50501 08326 นำย กำจพน รอบรู้
50502 08430  นำย จรรยวรรษ บำริศรี
50503 08393  นำย ณัฐดนยั ดีนิเวศ
50504 08556 นำย ธนวฒัน์ ทิพยวิ์เศษ
50505 08330  นำย นรบดี ล ้ำพูนทรัพย์
50506 08399 นำย นฐัภูมิ สุวรรณไตร
50507 08331 นำย ปิยชนน์ ศรีปรีเปรม
50508 09660 นำย พงศธร ทรัพยอุ์ดม
50509 08308 นำย โยธิน โพเพช็ร
50510 08482 นำย รวีโรจน์ เกิดสว่ำง
50511 08483 นำย วรินทร อินทร์ส ำรำญ
50512 08561 นำย ศุภวิชญ์ สุขเกษม
50513 08562 นำย หรรษธร เอกำกูล
50514 08310 นำย อนุพนธ์ รมลี
50515 08525 นำงสำว กรรณิกำร์ แกว้เกตุ
50516 08530 นำงสำว ฑิฆมัพร มิฆเนตร
50517 08339  นำงสำว ทรงพร สุขอ่วม
50518 08416 นำงสำว ธญัชนก สำรชวนะกิจ
50519 08456 นำงสำว นริศรำ กระจ่ำงพนัธ์
50520 08536 นำงสำว นฤภรณ์ มงัคะลำ
50521 08417 นำงสำว นำตำชำ ลือนิคม
50522 08497 นำงสำว บุศรินทร์ ทองปลัง่
50523 09647  นำงสำว ปัญปริญำ วงษห์นีสำ
50524 08422 นำงสำว พิชำมญชุ์ รักคง
50525 08538 นำงสำว พิมยดำ ศรีขดัเคำ้
50526 08345  นำงสำว ภควดี จนัทะเรือง
50527 09018  นำงสำว รัญชิตำ แผติตะ
50528 08347 นำงสำว ศวิตำ เต่ำนวน
50529 09648 นำงสำว ศศิภำ โชคขยำยกิจ
50530 09649  นำงสำว สุฐิตำ ผนัผำย

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5/6   แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาญี่ปุ่น   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา  นางสาววิชุตา   จุ้ยนุ่ม , นายพทัธดนย์  ทกัษณิ         ชาย  25  คน  หญิง  11   คน  รวม  36   คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50601 08511 นำย กฤษฎำกร จ ำปำแฝด
50602 08327 นำย คมสนั แซ่อุ๋ย
50603 08512 นำย จกัรพงศ์ ตระกลูจ ำปำ
50604 08391 นำย จิรเมธ หวงัแจ่ม
50605 08513 นำย ชยำนนัต์ ผสมทรัพย์
50606 09650  นำย ชยตุ คุปตก์ำนต์
50607 08646 นำย ณัฐภทัร แรตเจริญ
50608 08514 นำย ธนกฤต เหลำงำม
50609 08475 นำย ธนพนธ์ พ้ืนบำตร
50610 08396 นำย ธนวตั ทองลำ
50611 08439 นำย นนัทวฒัน์ จนัทีเทศ
50612 09651  นำย นิธิกร                                            นกเลก็
50613 08516 นำย ปรเมศร์ แกว้ค  ำกอง
50614 08440 นำย ปำณชยั บุญเกษม
50615 08481 นำย พิศิษฐ์ บวัระพนั
50616 08333 นำย พีรภทัร พิเศษ
50617 08335 นำย ภูธนิน กำฬภกัดี
50618 08442  นำย ภูริภทัร                                          พิมพพิ์ลำ
50619 08443 นำย วรวุฒิ วรรณโสภำ
50620 08517 นำย วชัรำกร คลำ้ยจนัทร์
50621 08519 นำย วีรภำพ รำภำ
50622 08366 นำย ศภุกร ชำ้งชยั
50623 08367  นำย สุธำศิน                                           รุ่งเจริญ
50624 08368 นำย แสงชยั พิณทอง
50625 08448 นำย อธิชำ สมคัรสมำน
50626 09653  นำงสำว ซีนำย                                             ยอดด ำเนิน
50627 08340 นำงสำว ปริยำกร เคนประคอง
50628 08459 นำงสำว ป่ินสุดำ บุตรดี
50629 08346 นำงสำว ภำณิชำ เจริญธรรมกลู
50630 08383 นำงสำว มณฑณ์รินท์ พนัธ์ปำนดนุเดช
50631 08385 นำงสำว รุ่งฤดี เเยม้ขจร
50632 08425 นำงสำว ลกัษิกำ ชนะภยั
50633 08585 นำงสำว วรำพร อ่อนศรี
50634 08426 นำงสำว ศิริลกัษณ์ ฤทธ์ิก ำลงั
50635 08468 นำงสำว อภิญญำ เจียมแพ
50636 08589 นำงสำว ไอรินดำ หนูน่ิม



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5/7   แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาจีน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาววันธิดา      สีหะวงศ์  ,  นางสาวกนกวรรณ   พรเจริญ         ชาย  3    คน  หญิง 21 คน  รวม 24    คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกุล
50701 08329 นำย ธนศรณ์ ชูตำกแดด
50702 09654 นำย โรฮำน อำแว
50703 09655  นำย อดิเทพ มำกุญชร
50704 08450  นำงสำว กมลชนก ลำชุม
50705 09656  นำงสำว คณิศร โพธ์ิยำ
50706 08565 นำงสำว จิรัชฌำ เผียนสนัเทียะ
50707 08492 นำงสำว ชนิดำภำ จนัทร์ขำว
50708 08493 นำงสำว ชุติกำญจน์ บุญจิตร
50709 08570 นำงสำว นรมน ธะนะเนตร
50710 08458 นำงสำว ปวีณ์พร สิงห์ภู่
50711 08498 นำงสำว ปวีร์ภทัร มะวำ
50712 08500 นำงสำว พรนชัชำ รำชอ่อง
50713 09677 นำงสำว พิมพอ์ปัสร นวลมำ
50714 08539 นำงสำว ภำนุมำศ ศรีจัน่เพช็ร์
50715 08578 นำงสำว มณฑิษำ ขนุทิพยม์ำก
50716 08503 นำงสำว มำณิตำ บุญครอบ
50717 08464 นำงสำว รัตนำวดี แยม้ขจร
50718 09657  นำงสำว วรรณิดำ จนัทะคุณ
50719 09658 นำงสำว ศศิกรำนต์ นวลทอง
50720 08322 นำงสำว ศศิธร บุญทอง
50721 08543 นำงสำว สวิตตำ วฒัน์ธนเดช
50722 08545 นำงสำว อชิรญำ เปรมปรีดำ
50723 08388 นำงสำว อนญัชนก เล็กบรรจง
50724 08508 นำงสำว อริสรำ บุญมี

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5/8   แผนการเรียนภาษา - สังคม -  เทคโนโลยี ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวเบญจพร   สุคนธร ,  นางสาววิชุดดา      ฝากไธสง     ชาย  16   คน  หญิง  8   คน  รวม  24  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50801 08470 นำย จกัรกฤษณ์ เป่ียมสมบูรณ์
50802 08351 นำย จกัรพงษ์ บุญพิทกัษ์
50803 08431 นำย เฉลิมชยั เสริมทองสุข
50804 08352 นำย ชยัวฒัน์ มัน่กำร
50805 08354 นำย ณัฐนนัท์ ถนอมศรี
50806 08474 นำย ถิระสิทธ์ิ คงแกว้
50807 08435 นำย ธนโชติ จนัทรำ
50808 08360 นำย นิพนธ์ิ ช่ืนอำรมณ์
50809 08400 นำย นิรวิทธ์ พลก ำลงั
50810 08480 นำย ปิยะ ตระกำรพงษ์
50811 08402 นำย ภำนุรุจ ทิพยส์วสัด์ิ
50812 08364 นำย วศิน ภู่ระหงษ์
50813 08404 นำย วฒันำ สมดี
50814 08444 นำย วิชิตชยั อู่ตระเภำ
50815 08484 นำย วุฒิกร แสนประเสริฐ
50816 08487 นำย สุวรรณภูมิ ถินสถิตย์
50817 08526 นำงสำว กญัญำรัตน์ ทองเพชร
50818 08454 นำงสำว ณัฐกำณ อินไกร
50819 08375 นำงสำว ณัฐนิชำ จนัทร
50820 08496 นำงสำว นนัทกำนต์ กล่ินเอม
50821 08341 นำงสำว ปรียำภทัร รักษำศรี
50822 08461 นำงสำว พนัธิชำ ปิยะพนัธุ์
50823 08463 นำงสำว มณียำ สำมหมอ
50824 08389 นำงสำว อลิศรำ ประหยดัจิตร์

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา    นายมานพ            ม่วงม ี            ชาย  15   คน  หญิง  22  คน  รวม  37   คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50201 08551 นำย จิรวฒัน์ ใจเพียร
50202 09632  นำย ณภทัร ซนัมิน
50203 08515 นำย ธนกิตต์ นะน่ำน
50204 08477 นำย ธรรมรัตน์ วฒันะนพรัตน์
50205 09633  นำย ธญัฑร ตนัเจริญ
50206 08305 นำย นภทัร ศภุพร
50207 08558 นำย บูรพำ แพทยำรักษ์
50208 08332 นำย พชรพล มำศรี
50209 08307 นำย ยศวชัร อรรคบุตร
50210 09634  นำย วรินทร พวงมำลำ
50211 08447 นำย สุเมธ ศรีจนัทร์
50212 08520 นำย สุวิทสั นิยมทศ
50213 08309 นำย อชิระ มะขำมทอง
50214 08563 นำย อภิวฒัน์ สมคะเน
50215 08449 นำย อำนสั เจริญวงศ์
50216 08490 นำงสำว กำนตสิ์นี บุญช่วย
50217 08491 นำงสำว จำรุวรรณ บริจำค
50218 08567 นำงสำว ชนญัธิดำ อยำ่ลืมญำติ
50219 08452 นำงสำว ชนิกำ หวงัอบัดุลเลำะ
50220 08413 นำงสำว ชลดำ ไชยรำ
50221 08455 นำงสำว ธนพร เต่ำทอง
50222 08535 นำงสำว ธญัญำภรณ์ กบัรัมย์
50223 08457 นำงสำว นีรนุช เอกเเกว้
50224 08342 นำงสำว ปัณฑิตำ มงัเดชะ
50225 08420 นำงสำว ไปรยำ กอแกว้
50226 08501 นำงสำว พิชชำพร ทองนุช
50227 08320 นำงสำว เพชรรัตน์ เบำ้ค  ำ
50228 08321 นำงสำว ภทัรำวดี เขง่พิมล
50229 09635 นำงสำว รัฐเกลำ้ สุภจินต์
50230 08424 นำงสำว รัตนำกร กอผจญ
50231 08582 นำงสำว วรดำ สมหมำย
50232 09636  นำงสำว ศศินำ โพธ์ิทอง
50233 08386 นำงสำว ศศิรำ พำเก่ำนอ้ย
50234 08466 นำงสำว ศิริวรรณ หล่ำเพียร
50235 09637  นำงสำว ศภิุสรำ นวลจริต
50236 08428 นำงสำว อนตัตำ หวงัอบัดุลเลำะห์
50237 08429 นำงสำว อำน่ำ ไวดลิ์ช



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา    นายวุฒิชัย            เทยีมยศ            ชาย  14    คน  หญิง  23    คน  รวม  37  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50301 08350 นำย กฤษณพล น่ิมเจริญ
50302 09638  นำย กิตติภพ ช่วงยรรยง
50303 08353 นำย ณัฐชำนนท์ พิมพว์งศ์
50304 08437 นำย ธเนศ พำนเเกว้
50305 09639  นำย ธำรธรรม ปำนธรรม
50306 08478 นำย นนทวชัร์ ค  ำกอง
50307 08306 นำย ปภงักร วิกสูงเนิน
50308 08362 นำย พีรพฒัน์ หลุ่มร่ืน
50309 08334  นำย เพชรภูมิ จนัทรุน
50310 08365 นำย วุฒิชยั คชำไพร
50311 08408 นำย แสงศร แมน่ ้ำ
50312 08523 นำย อนุพงษ์ กลุพนัธ์
50313 08489 นำย อำนสั บุญมำเลิศ
50314 08311 นำย อิทธิพตั เวชกำมำ
50315 08564 นำงสำว กรกมล โมค้  ำ
50316 08549 นำงสำว จริณญำ ผ่ึงผดุง
50317 09640  นำงสำว ฉตัรศิริทิพย์ อ่อนละมลู
50318 08566 นำงสำว ชนญัชิดำ บุญรอด
50319 08529 นำงสำว ชนนัภรณ์ มะสุวรรณ
50320 08373 นำงสำว ชนิตำ พำนทอง
50321 08494 นำงสำว ณัฐฐวี สงัคะคุณ
50322 08495 นำงสำว ธนวรรณ อินประเสริฐ
50323 08572 นำงสำว นิตยำ ทำ้วประสิทธ์ิ
50324 08378 นำงสำว เบญจพร สอนสมนึก
50325 08380 นำงสำว ปิยะธิดำ เพชรเดชะ
50326 08460 นำงสำว พรชนก ญำติกลำง
50327 08382 นำงสำว พิชญำภำ หร่ำยมณี
50328 08344 นำงสำว ฟ้ำใส ศรีวิจิตร
50329 08504 นำงสำว รินรดำ มุ่งดี
50330 08584 นำงสำว วรัญญำ ดอกพฒุ
50331 08348 นำงสำว ศิรินรัตน์ เทียนมณี
50332 08323 นำงสำว สตรีรัตน์ รุ่งร ำพรรณ
50333 08387  นำงสำว สรัญญำ เรียบร้อย
50334 09641  นำงสำว อทิตยำ โมชำ
50335 08546 นำงสำว อริสรำ พุ่มเพช็ร
50336 08469 นำงสำว อำรยำ สุภำพ
50337 09676 นำงสำว อเมริกำ วิรุฬหธำดำพงศ์



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



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

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50401 08325 นำย กฤตภำส วรคุตตำนนท์
50402 09642  นำย ชยัรัชต์ ค  ำตำ
50403 08552 นำย ชยัวุฒิ เกษมสุข
50404 08436 นำย ธนวินท์ วงษเ์สน
50405 08398  นำย ธีรเดช บวัลอย
50406 08479 นำย น ำโชค น้อยเลิศ
50407 08361 นำย ปิยะทสั ทิศกระโทก
50408 09643  นำย เมธิส นำมวงษ์
50409 08518 นำย วิชำกร เกษจนัทร์
50410 08407 นำย สุภทัร เกิดพงษ์
50411 08521 นำย อนวชั สภำพกัด์ิ
50412 08409 นำย อำณัฐ สีหะเทพ
50413 08336 นำงสำว กมลชนก เช้ือสะอำด
50414 08338 นำงสำว กนัตก์นิษฐ์ พิณทอง
50415 09644  นำงสำว คณิตตรี นำรำศรี
50416 08372 นำงสำว จิรัชญำ รัตนโสภำ
50417 08414 นำงสำว ณัฏฐณิชำ คล่องดี
50418 08532 นำงสำว ณัฐฐินนัท์ สุปัตติ
50419 08533 นำงสำว ณัฐวิภำ สงัขป์ระเสริฐ
50420 08376 นำงสำว ธญัชนก มำลยัสุขสีสง่ำ
50421 08377  นำงสำว นนัทิกำรต์ เพชรมำก
50422 08418 นำงสำว ปภสัสร สมดี
50423 08537 นำงสำว ปิยณัฐ ทบัพลี
50424 08343 นำงสำว พชัรพรรณ พูลข ำ
50425 08502 นำงสำว ไพรินทร์ สำริกำพงศ ์
50426 09645  นำงสำว วรนุช เจ๊ะสุโหลง
50427 09646  นำงสำว ศิรินทรำ สำเกตุ
50428 08507  นำงสำว หน่ึงฤทยั เจ๊ะมะสุขเกษม
50429 08547 นำงสำว อริสำ พุฒจีบ

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

 ครูที่ปรึกษา  นางสาวผกาวรรณ  ตยิัพเสน , นางสาวสินีเณศรา   ปัญญาธร    ชาย   12   คน  หญิง  17    คน  รวม  29  คน



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

 ครูที่ปรึกษา   นายพลเทพ  นวลทอง, นางสาวอมรรัตน์    แก้วพทิกัษ์         ชาย  14   คน  หญิง  16    คน  รวม  30  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50501 08326 นำย กำจพน รอบรู้
50502 08430  นำย จรรยวรรษ บำริศรี
50503 08393  นำย ณัฐดนยั ดีนิเวศ
50504 08556 นำย ธนวฒัน์ ทิพยวิ์เศษ
50505 08330  นำย นรบดี ล ้ำพูนทรัพย์
50506 08399 นำย นฐัภูมิ สุวรรณไตร
50507 08331 นำย ปิยชนน์ ศรีปรีเปรม
50508 09660 นำย พงศธร ทรัพยอุ์ดม
50509 08308 นำย โยธิน โพเพช็ร
50510 08482 นำย รวีโรจน์ เกิดสว่ำง
50511 08483 นำย วรินทร อินทร์ส ำรำญ
50512 08561 นำย ศุภวิชญ์ สุขเกษม
50513 08562 นำย หรรษธร เอกำกูล
50514 08310 นำย อนุพนธ์ รมลี
50515 08525 นำงสำว กรรณิกำร์ แกว้เกตุ
50516 08530 นำงสำว ฑิฆมัพร มิฆเนตร
50517 08339  นำงสำว ทรงพร สุขอ่วม
50518 08416 นำงสำว ธญัชนก สำรชวนะกิจ
50519 08456 นำงสำว นริศรำ กระจ่ำงพนัธ์
50520 08536 นำงสำว นฤภรณ์ มงัคะลำ
50521 08417 นำงสำว นำตำชำ ลือนิคม
50522 08497 นำงสำว บุศรินทร์ ทองปลัง่
50523 09647  นำงสำว ปัญปริญำ วงษห์นีสำ
50524 08422 นำงสำว พิชำมญชุ์ รักคง
50525 08538 นำงสำว พิมยดำ ศรีขดัเคำ้
50526 08345  นำงสำว ภควดี จนัทะเรือง
50527 09018  นำงสำว รัญชิตำ แผติตะ
50528 08347 นำงสำว ศวิตำ เต่ำนวน
50529 09648 นำงสำว ศศิภำ โชคขยำยกิจ
50530 09649  นำงสำว สุฐิตำ ผนัผำย

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5/6   แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาญี่ปุ่น   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา  นางสาววิชุตา   จุ้ยนุ่ม , นายพทัธดนย์  ทกัษณิ         ชาย  25  คน  หญิง  11   คน  รวม  36   คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50601 08511 นำย กฤษฎำกร จ ำปำแฝด
50602 08327 นำย คมสนั แซ่อุ๋ย
50603 08512 นำย จกัรพงศ์ ตระกลูจ ำปำ
50604 08391 นำย จิรเมธ หวงัแจ่ม
50605 08513 นำย ชยำนนัต์ ผสมทรัพย์
50606 09650  นำย ชยตุ คุปตก์ำนต์
50607 08646 นำย ณัฐภทัร แรตเจริญ
50608 08514 นำย ธนกฤต เหลำงำม
50609 08475 นำย ธนพนธ์ พ้ืนบำตร
50610 08396 นำย ธนวตั ทองลำ
50611 08439 นำย นนัทวฒัน์ จนัทีเทศ
50612 09651  นำย นิธิกร                                            นกเลก็
50613 08516 นำย ปรเมศร์ แกว้ค  ำกอง
50614 08440 นำย ปำณชยั บุญเกษม
50615 08481 นำย พิศิษฐ์ บวัระพนั
50616 08333 นำย พีรภทัร พิเศษ
50617 08335 นำย ภูธนิน กำฬภกัดี
50618 08442  นำย ภูริภทัร                                          พิมพพิ์ลำ
50619 08443 นำย วรวุฒิ วรรณโสภำ
50620 08517 นำย วชัรำกร คลำ้ยจนัทร์
50621 08519 นำย วีรภำพ รำภำ
50622 08366 นำย ศภุกร ชำ้งชยั
50623 08367  นำย สุธำศิน                                           รุ่งเจริญ
50624 08368 นำย แสงชยั พิณทอง
50625 08448 นำย อธิชำ สมคัรสมำน
50626 09653  นำงสำว ซีนำย                                             ยอดด ำเนิน
50627 08340 นำงสำว ปริยำกร เคนประคอง
50628 08459 นำงสำว ป่ินสุดำ บุตรดี
50629 08346 นำงสำว ภำณิชำ เจริญธรรมกลู
50630 08383 นำงสำว มณฑณ์รินท์ พนัธ์ปำนดนุเดช
50631 08385 นำงสำว รุ่งฤดี เเยม้ขจร
50632 08425 นำงสำว ลกัษิกำ ชนะภยั
50633 08585 นำงสำว วรำพร อ่อนศรี
50634 08426 นำงสำว ศิริลกัษณ์ ฤทธ์ิก ำลงั
50635 08468 นำงสำว อภิญญำ เจียมแพ
50636 08589 นำงสำว ไอรินดำ หนูน่ิม



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5/8   แผนการเรียนภาษา - สังคม -  เทคโนโลยี ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวเบญจพร   สุคนธร ,  นางสาววิชุดดา      ฝากไธสง     ชาย  16   คน  หญิง  8   คน  รวม  24  คน

เลขท่ี เลขประจ ำตวั ช่ือ -นำมสกลุ
50801 08470 นำย จกัรกฤษณ์ เป่ียมสมบูรณ์
50802 08351 นำย จกัรพงษ์ บุญพิทกัษ์
50803 08431 นำย เฉลิมชยั เสริมทองสุข
50804 08352 นำย ชยัวฒัน์ มัน่กำร
50805 08354 นำย ณัฐนนัท์ ถนอมศรี
50806 08474 นำย ถิระสิทธ์ิ คงแกว้
50807 08435 นำย ธนโชติ จนัทรำ
50808 08360 นำย นิพนธ์ิ ช่ืนอำรมณ์
50809 08400 นำย นิรวิทธ์ พลก ำลงั
50810 08480 นำย ปิยะ ตระกำรพงษ์
50811 08402 นำย ภำนุรุจ ทิพยส์วสัด์ิ
50812 08364 นำย วศิน ภู่ระหงษ์
50813 08404 นำย วฒันำ สมดี
50814 08444 นำย วิชิตชยั อู่ตระเภำ
50815 08484 นำย วุฒิกร แสนประเสริฐ
50816 08487 นำย สุวรรณภูมิ ถินสถิตย์
50817 08526 นำงสำว กญัญำรัตน์ ทองเพชร
50818 08454 นำงสำว ณัฐกำณ อินไกร
50819 08375 นำงสำว ณัฐนิชำ จนัทร
50820 08496 นำงสำว นนัทกำนต์ กล่ินเอม
50821 08341 นำงสำว ปรียำภทัร รักษำศรี
50822 08461 นำงสำว พนัธิชำ ปิยะพนัธุ์
50823 08463 นำงสำว มณียำ สำมหมอ
50824 08389 นำงสำว อลิศรำ ประหยดัจิตร์

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565


