
เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60101 08197 นำย กอบชนม์ เหงำ้ศรี
60102 08199 นำย จตุรภทัร์ จรัสรภสัสรณ์
60103 09330 นำย ปฏิพทัธ์ เพชรถึก
60104 08209 นำย พงศป์ณต บุญน ำ
60105 07959 นำย ภูชิต นตัตะโร
60106 08211 นำย วรรธนะ กองทอง
60107 07960 นำย สหรัฐ แจง้จุล
60108 08214 นำย อธิปัตย์ แกว้ทิศ
60109 08267 นำงสำว กญัญำรัตน์ กลึงสกลุ
60110 08271 นำงสำว จุฑำมณี คงสอน
60111 08222 นำงสำว ชญำดำ สิงห์ภู่
60112 09332  นำงสำว ชญำนิศ  ศรศกัดำ
60113 07983 นำงสำว ชนกนนัท์ จินดำวฒัน์
60114 07964 นำงสำว ชนญัชิดำ ช่วยเปรม
60115 07965 นำงสำว ชนนัทพ์ร ช่ืนมนสั
60116 08225 นำงสำว ชลิดำ หลิววฒันกลุ
60117 08275 นำงสำว ชลิตำ อุตมะ
60118 09333 นำงสำว ณัฐกำนต์ สวนจัน่
60119 09334  นำงสำว ณัฐณิชำ สุดสน
60120 08227 นำงสำว ทตัพิชำ แตงสุก
60121 07989 นำงสำว บุณฑริกำ เเพเพชร
60122 07967 นำงสำว ปภำวรินท์ ทองรักษ์
60123 07969 นำงสำว ปยดุำ น่ิมฟัก
60124 08234 นำงสำว พิชชำภำ ตั้งวฒันำสิน
60125 08285 นำงสำว แพรพลอย อ่อนสิงห์
60126 08239 นำงสำว ลลิตำ พลพงศ์
60127 07973 นำงสำว ศศิภำ ใหญ่ยิง่
60128 08294 นำงสำว ศิวพร ศิริศกัด์ิ
60129 08244 นำงสำว ศจิุพรรณ ไกรญำณสม
60130 09335 นำงสำว สุชญัญำ เล่ือยไธสง
60131 09336  นำงสำว สุธำทิพย์ ด ำรงธรรม
60132 08194 นำงสำว สุพิชฌำย์ แกว้น่ำน
60133 07974 นำงสำว สุภสัสรำ สุริกนั
60134 08296 นำงสำว อทิตยำ โสวนั

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6/1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา    นางสาวโสภดิา  กระต่ายนาค              ชาย  8  คน  หญิง  26  คน  รวม 34  คน

ช่ือ -นำมสกลุ



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60201 07951 นำย กวินภพ มะมิน
60202 08099 นำย กมัพลพิพฒัน์ จนัทร์เสนำ
60203 08005 นำย ชำตรี อำศยัรำษฎร์
60204 09337  นำย ฐำนสั เพญ็ประยรู
60205 07956 นำย ณัฐภทัร แสนวรกิจ
60206 08645 นำย ธนทั แสนเจ็ก
60207 09338  นำย ธนำธิป อุรำรส
60208 08208 นำย ปณิธำน ปัญญำรัตนโยธิน
60209 08259 นำย พดัยศ บุญส่ง
60210 08016 นำย พีระวิทย์ เหมจนัทึก
60211 08065 นำย ลกัษมิกรน์ ต้ิวโวหำร
60212 08262 นำย สกำย ศรีรำช
60213 08215 นำย อคัรชยั เมตตำจิตร
60214 09340  กนกพร เกษมพกุ
60215 09665  กลัยำ วงัคีรี
60216 07963 นำงสำว เจนณิศำ พฒิุวรำธินนัท์
60217 07972 นำงสำว ชญำน์นนัท์ คำโต้
60218 08276 นำงสำว ดำรำวรรณ ศรีเสำวลกัษณ์
60219 07966 นำงสำว นภสัรำ จนัค  ำ
60220 07968 นำงสำว ปภำวรินทร์ หวงัสอำด
60221 08037 นำงสำว ประภำศิริ วงษท์อง
60222 08038 นำงสำว ปรียำนุช เก้ือมำ
60223 07970 นำงสำว ปำณิสรำ เฉ่ือยมะเริง
60224 08086 นำงสำว พรปวีณ์ โนณฤทยั
60225 07971 นำงสำว พรรณปพร ศรีศกัดำ
60226 08136 นำงสำว พีระดำ เอกวงศต์ระกลู
60227 08137 นำงสำว เพชรำภำ ภูครองนำ
60228 08235 นำงสำว เพญ็พิชชำ เบำบำงทุกข์
60229 08288 นำงสำว รวีวรรณ นกจัน่
60230 09341  ลกัษณำวดี กำรบรรจง
60231 08142 นำงสำว ศศิธร ลำสม
60232 08193 นำงสำว สำลิณี แทนหำร
60233 09342  สุธำรินี นำบ ำรุง
60234 09683  นงครำญ ดีสงครำม

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔

รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/2  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวกรรณภคั  ยุวรรณบูรณ์                               ชาย  13  คน  หญิง  21  คน  รวม 34  คน

ช่ือ -นำมสกลุ



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60301 08149 นำย จกัรภพ แสงชำติ
60302 07953 นำย ชโนดม สมรฤทธ์ิ
60303 08250 นำย ชินกฤต คณะวรรณ์
60304 07955 นำย ณัฐพงศ์ จ  ำเริญรักษ์
60305 08056 นำย ณัฐพงศ์ จิตร์กลำ้
60306 08255 นำย ธีรเดช เจริญผล
60307 08258 นำย พงศกรณ์ น่ิมยงัดี
60308 08163 นำย พงศภคั วิทยำประดิษฐ์
60310 09343  นำย พิชยัภูษิต จิตชยัภูมิ
60311 08167 นำย ภูวดล ศภุมำตย์
60312 09344 นำย ศิรสิทธ์ิ โลกำสำ
60313 09345  นำย ศภุชยั กรรณสูต
60314 08213 นำย สิทธิศกัด์ิ ทวีพวก
60315 08263 นำย หริษฏภูมิ ทิพยม์ลู
60316 07961 นำงสำว กรกมล ศิริสตัย์
60317 9346 นำงสำว กิตติธำรำ แกว้อินทร์
60318 09652 นำงสำว กลุนรี ประวติั
60319 08270 นำงสำว จิรำพร ศิริ
60320 08272 นำงสำว ชญำนิศ ยิง่ยง
60321 08128 นำงสำว ชุติกำญจน์ บวันำค
60322 08077 นำงสำว ญำณิศำร์ รอดแสวง
60323 09347 นำงสำ นชัชำ มะแยม้
60324 08133 นำงสำว นิธิวดี วรศิริ
60325 09390 นำงสำว ปริศนำ สมญัญำ
60326 07990 นำงสำว พณัณิตำ แสนใจ
60327 09348 นำงสำว พนัธ์ธีรำ พรมรัตน์
60328 08135 นำงสำว พิฆมัพร ปรำงทอง
60329 09391 นำงสำว เพญ็พิชชำ จุย้ดอนกลอย
60330 08287 นำงสำว ยศยำ คงเพชร
60331 08289 นำงสำว รุจิรำพร ค ำลือชยั
60332 08092 นำงสำว วชิรญำณ์ ค ้ำชู
60333 08246 นำงสำว อำทิตยำ สุขสวสัด์ิ

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔

รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6/3  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
 ครูที่ปรึกษา  นายศตวรรษ      กล่อมวเิศษ                                     ชาย  14  คน  หญิง  18  คน  รวม 32  คน

ช่ือ -นำมสกลุ



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60401 08000 นำย กิตติพฒัน์ สุนทรกูล
60402 08052 นำย จิรภทัร ศรีหะทยั
60403 08002 นำย ชญำนนท์ อ่ิมรัง
60404 08006 นำย ชำนนท์ เหมือนฤทธ์ิ
60405 08106 นำย ฐิติพงศ์ จริตรัมย์
60406 08201 นำย ณัฐชนน แสนมี
60407 08252 นำย ทินภทัร เช้ือมำก
60408 08156 นำย ธนพล โพธ์ิอ่อน
60409 08205 นำย ธนำคำร ทองกร
60410 08113 นำย นรภทัร สวสัดิผล
60411 08257 นำย บริภทัร์ ศรีทรรำช
60412 08162 นำย พงศกร สืบสำย
60413 09349 นำย พีรดนย์ พงษอ์  ำไพ
60414 08116 นำย พีระพฒัน์ ขนุพิลึก
60415 08017 นำย ภูมิตะวนั กำศขนุทด
60416 08171 นำย แสนดี ประทุม
60417 08172 นำย อลงักำร ไชยผำ
60418 08125 นำงสำว จิรำวรรณ แกว้ชมอญ
60419 08221 นำงสำว จุฑำภรณ์ สิงห์ลอ
60420 08226 นำงสำว ชวลัลกัษณ์ สุขเสร็จ
60421 09354 นำงสำว ณัฐสุดำ สอนพล
60422 08131 นำงสำว ตรงกมล ดวงทอง
60423 08033 นำงสำว ทิพยสุ์คนธ์ ขดัโพธ์ิ
60424 07986 นำงสำว ธมน เหล่ำวรำพนัธุ์
60425 08035 นำงสำว นำฏฤดี สำยพงษ์
60426 09355 นำงสำว ปิยธิดำ ขนัทีทำ้ว
60427 08040 นำงสำว พชัรำภรณ์ โอชะกล่ิน
60428 07991 นำงสำว พิมพพิ์สุทธ์ิ เหล็กมำ
60429 08041 นำงสำว แพรวำ พรหมนิยม
60430 08236 นำงสำว ภคนนัธ์ เทียมเลิศ
60431 08189 นำงสำว วรรณกร กำ้นหย ัน่ทอง
60432 08240 นำงสำว วรวลญัช์ สมศรี
60433 08243 นำงสำว ศิริวิมล รักษำภกัดี
60434 08095 นำงสำว สรัญญำ อินคำ้
60435 07998 นำงสำว สุชำดำ เพชรมำก
งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔

รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่   6/4   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา  นางสาวฐาปนีย์   รักภูบาล                               ชาย  17  คน  หญิง  18  คน  รวม 35  คน
ช่ือ -นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60501 07950 นำย กฤติธี กิจคำ้
60502 08051 นำย กนัตวฒัน์ ไชยธงรัตน์
60503 08150 นำย ฉนัทชั เจ๊ะสมนั
60504 08200 นำย ชลภทัร เลำะประสิทธ์ิ
60505 08053 นำย ชำญณรงค์ ทบัทิมทอง
60506 08204 นำย ธนวฒัน์ ประสำทเขตกำร
60507 08111 นำย ธนวฒัน์ อุปสุข
60508 08157 นำย ธนำ อรรคค ำ
60509 08254 นำย ธนำกร พิมไธสง
60510 08206 นำย นภสิทธ์ิ ทองคล่ี
60511 08115 นำย ปุณพจน์ โรจน์จรัสภูวดล
60512 07958 นำย พิรสรร อ ่ำแสง
60513 09351 นำย ภูมิภทัร แจ่มแจง้
60514 08064 นำย รัฐรวีร์ ยงัโซ๊ะ
60515 09353 นำย โรจนศกัด์ิ ปรีชำชำญ
60516 08068 นำย ศุภสิน อ่อนสนัทดั
60517 07992 นำงสำว กรชนก เช่ียวชำญ
60518 08027 นำงสำว กญัญำวีร์ แทเ้ท่ียง
60519 08218 นำงสำว กลัยำกร เซ็งเมำะ
60520 08219 นำงสำว ชนิษฐำ โนนสำหร่ำย
60521 08127 นำงสำว ณัฐดำ สุภำพกิจ
60522 08129 นำงสำว ธิดำรัตน์ เสำชำลี
60523 08034 นำงสำว นนัทพทัธ์ พนัธุวำสิทธ์ิ
60524 08229 นำงสำว นิรดำ งำมประดิษฐ
60525 08036 นำงสำว ปิญธิดำ อยูย่งั
60526 08183 นำงสำว พรวษำ นุชเจริญ
60527 08134 นำงสำว พีรดำ วนัเพง็
60528 08185 นำงสำว ภควรรณ เพง็แก่นแท้
60529 09356 นำงสำว ภณัฑิรำ จงจอหอ
60530 08286 นำงสำว ภทัรวดี บุญเพช็ร์
60531 08091 นำงสำว ภทัรวรินทร์ มนตวิ์เศษ
60532 08237 นำงสำว มนสันนัท์ เดชดวง
60533 09352 นำงสำว สำยสวรรค์ ทองสี
60534 09350 นำงสำว อชิรญำ กำสุรงค์
60535 08098 นำงสำว อรนุช ดีประเสริฐ
งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/5    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวพริ้มพลอย  เกลาชู     ชาย  16  คน  หญิง  19  คน  รวม 35  คน
ช่ือ -นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60601 08248 นำย คเณศวร ปัจสิม
60602 08249 นำย จำรุวฒัน์ ทองผำมณฑนะ
60603 08151 นำย ชิษณุพงศ์ พฒันกิจเจริญกำร

60604 07954 นำย ณัฐดนยั สินธุพรม
60605 08251 นำย ณัฐวรรธน์ บุญเพลิง
60606 08253 นำย ธนพล อินสูงเนิน
60607 07975 นำย ธนวฒัน์ เทง้ชวน
60608 08011 นำย นนทน์ที ศรีแกว้
60609 08062 นำย ปฏิภำณ เอมดิษฐ
60610 07977 นำย พิพฒัน์พงศ์ เล่ือนยศ
60611 08117 นำย ภูบดินทร์ วรรณวงษ์
60612 08212 นำย วีรกุล บุญถึง
60613 07980 นำย อนุทิน จิรำภทัรไพศำล
60614 08075 นำย อรรตพล ศรีพลำย
60615 08028 นำงสำว กรณ์ชนก รอบแควน้
60616 08029 นำงสำว เกศินี ละมูลพนัธ์
60617 08084 นำงสำว ปวริศำ ยะยำ
60618 08087 นำงสำว พลัลภำ โพธ์ิแสงดำ
60619 08043 นำงสำว รัตนำวลี เด็ดดวง
60620 07995 นำงสำว รุ่งไพลิน ต๊ิตำวงศ์
60621 08044 นำงสำว วรรณกำนต์ ชำวสวน
60622 08141 นำงสำว ศรัณยพ์ร เอกกลำง
60623 08049 นำงสำว สุวดี สุวรรณทำ
60624 08096 นำงสำว อนนัศยำ สงวนศิลป์

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

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

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวเทยีมแข  ผวิบุญเรือง    ชาย  14  คน  หญิง  10  คน  รวม 24  คน

ช่ือ -นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60701 09357  นำย จกัรกฤษ นิละนิจ
60702 08264 นำย อนพทัย์ เรืองหิรัญธนำกิจ
60703 08266 นำงสำว กชพรรณ สร้อยทอง
60704 08217 นำงสำว กนกกำญจน์ เคนประคอง
60705 09358  นำงสำว กรรณิกำร์ ทิมสุข
60706 08268 นำงสำว กลัญำ จนัแดง
60707 09359  นำงสำว คุณำพร ค ำแกว้
60708 08174 นำงสำว จิดำภำ พุ่มเก้ือ
60709 08220 นำงสำว จิรพนัธ์ บุญสร้อย
60710 07982 นำงสำว ชญำนี ไพรวนั
60711 08274 นำงสำว ชรินรัตน์ มีตำล
60712 07984 นำงสำว ชลธิชำ จนัทรัคคกลุ
60713 08031 นำงสำว ชุติกำญจน์ บวัเกษ
60714 08178 นำงสำว ณัฐณิชำ ป่ินแกว้
60715 08079 นำงสำว ณิชำภทัร คงค ำสิงห์
60716 08277 นำงสำว ธิดำรัตน์ เพชรเดชะ
60717 08081 นำงสำว ธิวำ คล่องกำร
60718 08228 นำงสำว นพพร ช่วยตะคุ
60719 08278 นำงสำว นภสัสร มอยเชีย
60720 08180 นำงสำว นำถยำ ปำนประเสริฐ
60721 08083 นำงสำว ปภำวรินท์ อน้เถ่ือน
60722 09361  นำงสำว ปรำณปริยำ ไชยวงค์
60723 08182 นำงสำว ปำนรวี เจริญศกัด์ิ
60724 08231 นำงสำว ปำริชำติ แกว้ก่ิงเพชร
60725 09362  นำงสำว ปำริชำติ มะลุคะ
60726 08233 นำงสำว พิชชำพร กมุภำ
60727 08090 นำงสำว ภทัรนนัท์ ทองทิพย์
60728 08186 นำงสำว ภิญญำพชัญ์ กลุฉิม
60729 09363  นำงสำว มณทกำนต์ นพกวด
60730 08190  นำงสำว วรัชยำ ทองสีเขม้
60731 08241 นำงสำว ศรุตยำ เทียนประทีป
60732 07999 นำงสำว อชิรญำ ไชยรำช
60733 09364  นำงสำว อญัชริกำ นรินทร
60734 09684  นำงสำว นนัทน์ภสั พรเพ่ิมทรัพย์

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/7   แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาจีน     ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา นางสาววัฒนา   มะปรางค์ , นางสาวสิชาพชัร์  คณานนท์ชัยศิริ    ชาย  2  คน  หญิง  32  คน  รวม 34  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60801 09365  นำย กรกฤต  ทรัพยศ์รี
60802 08100 นำย กำยสิทธ์ิ วงษพ์รม
60803 08147 นำย กิติพฒัร์ กล่ินเอม
60804 08101 นำย เกรียงศกัด์ิ ทองอม้
60805 08103 นำย ชนำธิป ติยะธะ
60806 08054 นำย โชคอนนัต์ พงษส์ว่ำง
60807 08055 นำย ณัฐกิตต์ิ พมุมำ
60808 08108 นำย ณัฐพล พรมบำ้นสงั
60809 09366  นำย ณัฐวฒัน์  บุดดีเหมือน
60810 09367  นำย ณัฐวุฒิ  ทองโสมำส
60811 08058  นำย ทรงพล  แสงทอง
60812 08059 นำย ธนำกร คงวุฒิ
60813 08112 นำย ธีรภทัร์ กก๊รัมย์
60814 08012 นำย นฤเบศ เดเฮบุตร
60815 09369  นำย นลธวชั  ศรีตรักษ์
60816 08159 นำย เนติพงษ์ บุญพิทกัษ์
60817 09370 นำย บุญฤทธ์ิ ทบัเปล่ียน
60818 08114 นำย ประภำกร ไวยะวุฒิ
60819 09371  นำย พนัธวุฒิ  เพียงพอ
60820 08210 นำย พทุธิพงษ์ พรหมนำ
60821 08018 นำย ภูวดล ศรีก ำเหนิด
60822 08066 นำย วรพล ประสพ
60823 09372  นำย ศิวพล  จูมพลำ
60824 09373  นำย ศภุชยั  เรือนทอง
60825 08023 นำย สรยทุธ สิงห์น ้ำเท่ียง
60826 08071 นำย สุรชยั ชมภูเขำ
60827 08122 นำย อภิรักษ์ ธรรมสุวรรณ
60828 09374  นำย อิสรำ  สงัขดิถี
60829 09375  กวินทิพย์  แกว้สวสัด์ิ
60830 09376  ญำรินดำ  รัตนธรรม
60831 08176 นำงสำว ณหทยั อวนศรี
60832 09377  ณัฐชำ  อน้รักดี
60833 08132 นำงสำว นนัทน์ภสั แรตเจริญ
60834 08139 นำงสำว เมธิกำ แพนอ้ย
60835 09378 นำงสำว รัตติยำกรณ์ ศรีค  ำเวียง

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/8   แผนการเรียนภาษา - สังคม -  เทคโนโลยี ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวณักษ์ลภสั  ปราบพาล, นายนพพชิญ์    ภมรบุตร        ชาย  28  คน  หญิง  9  คน  รวม 37  คน

ช่ือ -นำมสกุล



60836 08093
 

นำงสำว
วรรณวิษำ  แกว้โรจน์

60837 08046 นำงสำว สำวิตรำ โพธ์ิทอง

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60901 07952 นำย กณัฑธ์ร ลำภะวฒันำพนัธ์
60902 08247 นำย กิตติพงศ์ แกว้แฝด
60903 08148 นำย เกียรติศกัด์ิ หล่ำเพียร
60904 08107 นำย ณัฐกิตต์ิ สุวรรณศรี
60905 08153 นำย ณัธญณ์กรณ์ พนัธ์ปำนดนุเดช
60906 09381 นำย ธนดล ค ำโพนงำม
60907 08207 นำย นทัฐพงศ์ เกียรตินอก
60908 08061 นำย บุญรอด กระโจมทอง
60909 08161 นำย ปิยวฒัน์ เรืองรักษำ
60910 08015 นำย พีรณัฐ ใบโซ๊ะ
60911 07978 นำย พีรพฒัน์ ธีระชยัสมบติั
60912 08166 นำย ภูริพฒัน์ กลัยำชำติ
60913 08021 นำย วีรภทัร ดีประเสริฐ
60914 08121 นำย ศรัณยก์ร พงษพ์นัธ์
60915 08070 นำย สุธำนนท์ แจ่มใส
60916 08170 นำย สุรปัญญำ รอดสุขโข
60917 08124 นำย อำณำกร แสงหวัชำ้ง
60918 08026 นำย อุมรั กำยง
60919 08175 นำงสำว ชำลิสำ หุ่นเจริญ
60920 08187 นำงสำว มณัญชยำ มุธุขนัธ์
60921 08192 นำงสำว ศุภกำนต์ ม่วงแกว้

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/9   แผนการเรียนทวิศึกษา   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา    นายชัยยศ  ยศยอด , นายผดุง  เจษฎารมย์              ชาย  18  คน  หญิง  3  คน  รวม 21  คน

ช่ือ -นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60201 07951 นำย กวินภพ มะมิน
60202 08099 นำย กมัพลพิพฒัน์ จนัทร์เสนำ
60203 08005 นำย ชำตรี อำศยัรำษฎร์
60204 09337  นำย ฐำนสั เพญ็ประยรู
60205 07956 นำย ณัฐภทัร แสนวรกิจ
60206 08645 นำย ธนทั แสนเจ็ก
60207 09338  นำย ธนำธิป อุรำรส
60208 08208 นำย ปณิธำน ปัญญำรัตนโยธิน
60209 08259 นำย พดัยศ บุญส่ง
60210 08016 นำย พีระวิทย์ เหมจนัทึก
60211 08065 นำย ลกัษมิกรน์ ต้ิวโวหำร
60212 08262 นำย สกำย ศรีรำช
60213 08215 นำย อคัรชยั เมตตำจิตร
60214 09340  กนกพร เกษมพกุ
60215 09665  กลัยำ วงัคีรี
60216 07963 นำงสำว เจนณิศำ พฒิุวรำธินนัท์
60217 07972 นำงสำว ชญำน์นนัท์ คำโต้
60218 08276 นำงสำว ดำรำวรรณ ศรีเสำวลกัษณ์
60219 07966 นำงสำว นภสัรำ จนัค  ำ
60220 07968 นำงสำว ปภำวรินทร์ หวงัสอำด
60221 08037 นำงสำว ประภำศิริ วงษท์อง
60222 08038 นำงสำว ปรียำนุช เก้ือมำ
60223 07970 นำงสำว ปำณิสรำ เฉ่ือยมะเริง
60224 08086 นำงสำว พรปวีณ์ โนณฤทยั
60225 07971 นำงสำว พรรณปพร ศรีศกัดำ
60226 08136 นำงสำว พีระดำ เอกวงศต์ระกลู
60227 08137 นำงสำว เพชรำภำ ภูครองนำ
60228 08235 นำงสำว เพญ็พิชชำ เบำบำงทุกข์
60229 08288 นำงสำว รวีวรรณ นกจัน่
60230 09341  ลกัษณำวดี กำรบรรจง
60231 08142 นำงสำว ศศิธร ลำสม
60232 08193 นำงสำว สำลิณี แทนหำร
60233 09342  สุธำรินี นำบ ำรุง
60234 09683  นงครำญ ดีสงครำม

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔

รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/2  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวกรรณภคั  ยุวรรณบูรณ์                               ชาย  13  คน  หญิง  21  คน  รวม 34  คน

ช่ือ -นำมสกลุ



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60301 08149 นำย จกัรภพ แสงชำติ
60302 07953 นำย ชโนดม สมรฤทธ์ิ
60303 08250 นำย ชินกฤต คณะวรรณ์
60304 07955 นำย ณัฐพงศ์ จ  ำเริญรักษ์
60305 08056 นำย ณัฐพงศ์ จิตร์กลำ้
60306 08255 นำย ธีรเดช เจริญผล
60307 08258 นำย พงศกรณ์ น่ิมยงัดี
60308 08163 นำย พงศภคั วิทยำประดิษฐ์
60310 09343  นำย พิชยัภูษิต จิตชยัภูมิ
60311 08167 นำย ภูวดล ศภุมำตย์
60312 09344 นำย ศิรสิทธ์ิ โลกำสำ
60313 09345  นำย ศภุชยั กรรณสูต
60314 08213 นำย สิทธิศกัด์ิ ทวีพวก
60315 08263 นำย หริษฏภูมิ ทิพยม์ลู
60316 07961 นำงสำว กรกมล ศิริสตัย์
60317 9346 นำงสำว กิตติธำรำ แกว้อินทร์
60318 09652 นำงสำว กลุนรี ประวติั
60319 08270 นำงสำว จิรำพร ศิริ
60320 08272 นำงสำว ชญำนิศ ยิง่ยง
60321 08128 นำงสำว ชุติกำญจน์ บวันำค
60322 08077 นำงสำว ญำณิศำร์ รอดแสวง
60323 09347 นำงสำ นชัชำ มะแยม้
60324 08133 นำงสำว นิธิวดี วรศิริ
60325 09390 นำงสำว ปริศนำ สมญัญำ
60326 07990 นำงสำว พณัณิตำ แสนใจ
60327 09348 นำงสำว พนัธ์ธีรำ พรมรัตน์
60328 08135 นำงสำว พิฆมัพร ปรำงทอง
60329 09391 นำงสำว เพญ็พิชชำ จุย้ดอนกลอย
60330 08287 นำงสำว ยศยำ คงเพชร
60331 08289 นำงสำว รุจิรำพร ค ำลือชยั
60332 08092 นำงสำว วชิรญำณ์ ค ้ำชู
60333 08246 นำงสำว อำทิตยำ สุขสวสัด์ิ

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔

รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6/3  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
 ครูที่ปรึกษา  นายศตวรรษ      กล่อมวเิศษ                                     ชาย  14  คน  หญิง  18  คน  รวม 32  คน

ช่ือ -นำมสกลุ



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60401 08000 นำย กิตติพฒัน์ สุนทรกูล
60402 08052 นำย จิรภทัร ศรีหะทยั
60403 08002 นำย ชญำนนท์ อ่ิมรัง
60404 08006 นำย ชำนนท์ เหมือนฤทธ์ิ
60405 08106 นำย ฐิติพงศ์ จริตรัมย์
60406 08201 นำย ณัฐชนน แสนมี
60407 08252 นำย ทินภทัร เช้ือมำก
60408 08156 นำย ธนพล โพธ์ิอ่อน
60409 08205 นำย ธนำคำร ทองกร
60410 08113 นำย นรภทัร สวสัดิผล
60411 08257 นำย บริภทัร์ ศรีทรรำช
60412 08162 นำย พงศกร สืบสำย
60413 09349 นำย พีรดนย์ พงษอ์  ำไพ
60414 08116 นำย พีระพฒัน์ ขนุพิลึก
60415 08017 นำย ภูมิตะวนั กำศขนุทด
60416 08171 นำย แสนดี ประทุม
60417 08172 นำย อลงักำร ไชยผำ
60418 08125 นำงสำว จิรำวรรณ แกว้ชมอญ
60419 08221 นำงสำว จุฑำภรณ์ สิงห์ลอ
60420 08226 นำงสำว ชวลัลกัษณ์ สุขเสร็จ
60421 09354 นำงสำว ณัฐสุดำ สอนพล
60422 08131 นำงสำว ตรงกมล ดวงทอง
60423 08033 นำงสำว ทิพยสุ์คนธ์ ขดัโพธ์ิ
60424 07986 นำงสำว ธมน เหล่ำวรำพนัธุ์
60425 08035 นำงสำว นำฏฤดี สำยพงษ์
60426 09355 นำงสำว ปิยธิดำ ขนัทีทำ้ว
60427 08040 นำงสำว พชัรำภรณ์ โอชะกล่ิน
60428 07991 นำงสำว พิมพพิ์สุทธ์ิ เหล็กมำ
60429 08041 นำงสำว แพรวำ พรหมนิยม
60430 08236 นำงสำว ภคนนัธ์ เทียมเลิศ
60431 08189 นำงสำว วรรณกร กำ้นหย ัน่ทอง
60432 08240 นำงสำว วรวลญัช์ สมศรี
60433 08243 นำงสำว ศิริวิมล รักษำภกัดี
60434 08095 นำงสำว สรัญญำ อินคำ้
60435 07998 นำงสำว สุชำดำ เพชรมำก
งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔

รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่   6/4   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา  นางสาวฐาปนีย์   รักภูบาล                               ชาย  17  คน  หญิง  18  คน  รวม 35  คน
ช่ือ -นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60501 07950 นำย กฤติธี กิจคำ้
60502 08051 นำย กนัตวฒัน์ ไชยธงรัตน์
60503 08150 นำย ฉนัทชั เจ๊ะสมนั
60504 08200 นำย ชลภทัร เลำะประสิทธ์ิ
60505 08053 นำย ชำญณรงค์ ทบัทิมทอง
60506 08204 นำย ธนวฒัน์ ประสำทเขตกำร
60507 08111 นำย ธนวฒัน์ อุปสุข
60508 08157 นำย ธนำ อรรคค ำ
60509 08254 นำย ธนำกร พิมไธสง
60510 08206 นำย นภสิทธ์ิ ทองคล่ี
60511 08115 นำย ปุณพจน์ โรจน์จรัสภูวดล
60512 07958 นำย พิรสรร อ ่ำแสง
60513 09351 นำย ภูมิภทัร แจ่มแจง้
60514 08064 นำย รัฐรวีร์ ยงัโซ๊ะ
60515 09353 นำย โรจนศกัด์ิ ปรีชำชำญ
60516 08068 นำย ศุภสิน อ่อนสนัทดั
60517 07992 นำงสำว กรชนก เช่ียวชำญ
60518 08027 นำงสำว กญัญำวีร์ แทเ้ท่ียง
60519 08218 นำงสำว กลัยำกร เซ็งเมำะ
60520 08219 นำงสำว ชนิษฐำ โนนสำหร่ำย
60521 08127 นำงสำว ณัฐดำ สุภำพกิจ
60522 08129 นำงสำว ธิดำรัตน์ เสำชำลี
60523 08034 นำงสำว นนัทพทัธ์ พนัธุวำสิทธ์ิ
60524 08229 นำงสำว นิรดำ งำมประดิษฐ
60525 08036 นำงสำว ปิญธิดำ อยูย่งั
60526 08183 นำงสำว พรวษำ นุชเจริญ
60527 08134 นำงสำว พีรดำ วนัเพง็
60528 08185 นำงสำว ภควรรณ เพง็แก่นแท้
60529 09356 นำงสำว ภณัฑิรำ จงจอหอ
60530 08286 นำงสำว ภทัรวดี บุญเพช็ร์
60531 08091 นำงสำว ภทัรวรินทร์ มนตวิ์เศษ
60532 08237 นำงสำว มนสันนัท์ เดชดวง
60533 09352 นำงสำว สำยสวรรค์ ทองสี
60534 09350 นำงสำว อชิรญำ กำสุรงค์
60535 08098 นำงสำว อรนุช ดีประเสริฐ
งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/5    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวพริ้มพลอย  เกลาชู     ชาย  16  คน  หญิง  19  คน  รวม 35  คน
ช่ือ -นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60601 08248 นำย คเณศวร ปัจสิม
60602 08249 นำย จำรุวฒัน์ ทองผำมณฑนะ
60603 08151 นำย ชิษณุพงศ์ พฒันกิจเจริญกำร

60604 07954 นำย ณัฐดนยั สินธุพรม
60605 08251 นำย ณัฐวรรธน์ บุญเพลิง
60606 08253 นำย ธนพล อินสูงเนิน
60607 07975 นำย ธนวฒัน์ เทง้ชวน
60608 08011 นำย นนทน์ที ศรีแกว้
60609 08062 นำย ปฏิภำณ เอมดิษฐ
60610 07977 นำย พิพฒัน์พงศ์ เล่ือนยศ
60611 08117 นำย ภูบดินทร์ วรรณวงษ์
60612 08212 นำย วีรกุล บุญถึง
60613 07980 นำย อนุทิน จิรำภทัรไพศำล
60614 08075 นำย อรรตพล ศรีพลำย
60615 08028 นำงสำว กรณ์ชนก รอบแควน้
60616 08029 นำงสำว เกศินี ละมูลพนัธ์
60617 08084 นำงสำว ปวริศำ ยะยำ
60618 08087 นำงสำว พลัลภำ โพธ์ิแสงดำ
60619 08043 นำงสำว รัตนำวลี เด็ดดวง
60620 07995 นำงสำว รุ่งไพลิน ต๊ิตำวงศ์
60621 08044 นำงสำว วรรณกำนต์ ชำวสวน
60622 08141 นำงสำว ศรัณยพ์ร เอกกลำง
60623 08049 นำงสำว สุวดี สุวรรณทำ
60624 08096 นำงสำว อนนัศยำ สงวนศิลป์

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

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

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวเทยีมแข  ผวิบุญเรือง    ชาย  14  คน  หญิง  10  คน  รวม 24  คน

ช่ือ -นำมสกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60701 09357  นำย จกัรกฤษ นิละนิจ
60702 08264 นำย อนพทัย์ เรืองหิรัญธนำกิจ
60703 08266 นำงสำว กชพรรณ สร้อยทอง
60704 08217 นำงสำว กนกกำญจน์ เคนประคอง
60705 09358  นำงสำว กรรณิกำร์ ทิมสุข
60706 08268 นำงสำว กลัญำ จนัแดง
60707 09359  นำงสำว คุณำพร ค ำแกว้
60708 08174 นำงสำว จิดำภำ พุ่มเก้ือ
60709 08220 นำงสำว จิรพนัธ์ บุญสร้อย
60710 07982 นำงสำว ชญำนี ไพรวนั
60711 08274 นำงสำว ชรินรัตน์ มีตำล
60712 07984 นำงสำว ชลธิชำ จนัทรัคคกลุ
60713 08031 นำงสำว ชุติกำญจน์ บวัเกษ
60714 08178 นำงสำว ณัฐณิชำ ป่ินแกว้
60715 08079 นำงสำว ณิชำภทัร คงค ำสิงห์
60716 08277 นำงสำว ธิดำรัตน์ เพชรเดชะ
60717 08081 นำงสำว ธิวำ คล่องกำร
60718 08228 นำงสำว นพพร ช่วยตะคุ
60719 08278 นำงสำว นภสัสร มอยเชีย
60720 08180 นำงสำว นำถยำ ปำนประเสริฐ
60721 08083 นำงสำว ปภำวรินท์ อน้เถ่ือน
60722 09361  นำงสำว ปรำณปริยำ ไชยวงค์
60723 08182 นำงสำว ปำนรวี เจริญศกัด์ิ
60724 08231 นำงสำว ปำริชำติ แกว้ก่ิงเพชร
60725 09362  นำงสำว ปำริชำติ มะลุคะ
60726 08233 นำงสำว พิชชำพร กมุภำ
60727 08090 นำงสำว ภทัรนนัท์ ทองทิพย์
60728 08186 นำงสำว ภิญญำพชัญ์ กลุฉิม
60729 09363  นำงสำว มณทกำนต์ นพกวด
60730 08190  นำงสำว วรัชยำ ทองสีเขม้
60731 08241 นำงสำว ศรุตยำ เทียนประทีป
60732 07999 นำงสำว อชิรญำ ไชยรำช
60733 09364  นำงสำว อญัชริกำ นรินทร
60734 09684  นำงสำว นนัทน์ภสั พรเพ่ิมทรัพย์

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/7   แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาจีน     ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา นางสาววัฒนา   มะปรางค์ , นางสาวสิชาพชัร์  คณานนท์ชัยศิริ    ชาย  2  คน  หญิง  32  คน  รวม 34  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60801 09365  นำย กรกฤต  ทรัพยศ์รี
60802 08100 นำย กำยสิทธ์ิ วงษพ์รม
60803 08147 นำย กิติพฒัร์ กล่ินเอม
60804 08101 นำย เกรียงศกัด์ิ ทองอม้
60805 08103 นำย ชนำธิป ติยะธะ
60806 08054 นำย โชคอนนัต์ พงษส์ว่ำง
60807 08055 นำย ณัฐกิตต์ิ พมุมำ
60808 08108 นำย ณัฐพล พรมบำ้นสงั
60809 09366  นำย ณัฐวฒัน์  บุดดีเหมือน
60810 09367  นำย ณัฐวุฒิ  ทองโสมำส
60811 08058  นำย ทรงพล  แสงทอง
60812 08059 นำย ธนำกร คงวุฒิ
60813 08112 นำย ธีรภทัร์ กก๊รัมย์
60814 08012 นำย นฤเบศ เดเฮบุตร
60815 09369  นำย นลธวชั  ศรีตรักษ์
60816 08159 นำย เนติพงษ์ บุญพิทกัษ์
60817 09370 นำย บุญฤทธ์ิ ทบัเปล่ียน
60818 08114 นำย ประภำกร ไวยะวุฒิ
60819 09371  นำย พนัธวุฒิ  เพียงพอ
60820 08210 นำย พทุธิพงษ์ พรหมนำ
60821 08018 นำย ภูวดล ศรีก ำเหนิด
60822 08066 นำย วรพล ประสพ
60823 09372  นำย ศิวพล  จูมพลำ
60824 09373  นำย ศภุชยั  เรือนทอง
60825 08023 นำย สรยทุธ สิงห์น ้ำเท่ียง
60826 08071 นำย สุรชยั ชมภูเขำ
60827 08122 นำย อภิรักษ์ ธรรมสุวรรณ
60828 09374  นำย อิสรำ  สงัขดิถี
60829 09375  กวินทิพย์  แกว้สวสัด์ิ
60830 09376  ญำรินดำ  รัตนธรรม
60831 08176 นำงสำว ณหทยั อวนศรี
60832 09377  ณัฐชำ  อน้รักดี
60833 08132 นำงสำว นนัทน์ภสั แรตเจริญ
60834 08139 นำงสำว เมธิกำ แพนอ้ย
60835 09378 นำงสำว รัตติยำกรณ์ ศรีค  ำเวียง
60836 08093 นำงสำว วรรณวิษำ  แกว้โรจน์
60837 08046 นำงสำว สำวิตรำ โพธ์ิทอง

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/8   แผนการเรียนภาษา - สังคม -  เทคโนโลยี ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา   นางสาวณักษ์ลภสั  ปราบพาล, นายนพพชิญ์    ภมรบุตร        ชาย  28  คน  หญิง  9  คน  รวม 37  คน

ช่ือ -นำมสกุล



งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565



เลขท่ี เลขประจ ำตวั

60901 07952 นำย กณัฑธ์ร ลำภะวฒันำพนัธ์
60902 08247 นำย กิตติพงศ์ แกว้แฝด
60903 08148 นำย เกียรติศกัด์ิ หล่ำเพียร
60904 08107 นำย ณัฐกิตต์ิ สุวรรณศรี
60905 08153 นำย ณัธญณ์กรณ์ พนัธ์ปำนดนุเดช
60906 09381 นำย ธนดล ค ำโพนงำม
60907 08207 นำย นทัฐพงศ์ เกียรตินอก
60908 08061 นำย บุญรอด กระโจมทอง
60909 08161 นำย ปิยวฒัน์ เรืองรักษำ
60910 08015 นำย พีรณัฐ ใบโซ๊ะ
60911 07978 นำย พีรพฒัน์ ธีระชยัสมบติั
60912 08166 นำย ภูริพฒัน์ กลัยำชำติ
60913 08021 นำย วีรภทัร ดีประเสริฐ
60914 08121 นำย ศรัณยก์ร พงษพ์นัธ์
60915 08070 นำย สุธำนนท์ แจ่มใส
60916 08170 นำย สุรปัญญำ รอดสุขโข
60917 08124 นำย อำณำกร แสงหวัชำ้ง
60918 08026 นำย อุมรั กำยง
60919 08175 นำงสำว ชำลิสำ หุ่นเจริญ
60920 08187 นำงสำว มณัญชยำ มุธุขนัธ์
60921 08192 นำงสำว ศุภกำนต์ ม่วงแกว้

งำนทะเบียนนกัเรียน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6/9   แผนการเรียนทวิศึกษา   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

 ครูที่ปรึกษา    นายชัยยศ  ยศยอด , นายผดุง  เจษฎารมย์              ชาย  18  คน  หญิง  3  คน  รวม 21  คน

ช่ือ -นำมสกุล


