
ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 45855 เด็กชาย กฤษตฤณ หอมสุวรรณ์
2 45856 เด็กชาย จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย
3 45857 เด็กชาย จีรภัทร์ ผลอุดม
4 45858 เด็กชาย ชยพล เนตรศรีไพบูลย์
5 45859 เด็กชาย ชีวิชญาน์ ชัยชนะ
6 45860 เด็กชาย ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย
7 45861 เด็กชาย เดชาธร ศรีเพชรนัย
8 45862 เด็กชาย ธงธรรม วัฒนธรรม
9 45863 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์
10 45864 เด็กชาย ธนานัน สุขภิญโญ
11 45865 เด็กชาย นภณัฏฐ์ บุญญาวานิชย์
12 45866 เด็กชาย นราวิชญ์ อ่อนศรี
13 45867 เด็กชาย นัฏฐ์เดชา ถาวร
14 45868 เด็กชาย ปวีณ ปุภรัตนพงษ์
15 45869 เด็กชาย ปุณณวิช ปุภรัตนพงษ์
16 45870 เด็กชาย พชร จารุมนตรี
17 45871 เด็กชาย พิชญางกูร อโนทัยอดิกูล
18 45873 เด็กชาย ภูวริช คชศิริพงศ์
19 45874 เด็กชาย สัณห์พิชญ์ อุ่ยวัฒนพงศ์
20 45875 เด็กหญิง กรชนก หวังสิทธิเดช
21 45876 เด็กหญิง เขมณัฏฐ์ ภักดีไทย
22 45877 เด็กหญิง จิณห์นิภา ธีรสกุลชล
23 45878 เด็กหญิง ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์
24 45879 เด็กหญิง บุษยพร นาคประเสริฐ
25 45880 เด็กหญิง ปวีย์ธิดา ฉัตร์รัตติชัย
26 45881 เด็กหญิง ปัญฑิตา แสงพนัสธาดา
27 45882 เด็กหญิง พรนัชชา สมณกิจ
28 45883 เด็กหญิง พรรณพัชร ล่ิมพฤกษ์เกษม
29 45884 เด็กหญิง พุฒิธาดา พฤฒชยากุล
30 45885 เด็กหญิง แพรว พิบูลย์
31 45886 เด็กหญิง ภูริชญา อ่อนอ้วน
32 45887 เด็กหญิง เมธินี วิวัฒนไพศาล
33 45888 เด็กหญิง สิริวรรณรดา เจริญเลิศสกุล
34 45889 เด็กหญิง สุพิชญา เบญจกัลยากร
35 45890 เด็กหญิง สุพิชญา บูรณวนิช
36 45934 เด็กหญิง บุญรักษา รวีวงศ์อโนทัย

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)

ช่ือ-สกุล

ห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 1   ปีกำรศึกษำ 2565

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 45872 เด็กชาย ภัทรพัฒน์ เพ่งสุวรรณ
2 45891 เด็กชาย ขุนศึก ย่ีสุ่น
3 45892 เด็กชาย ชวกร ม่ันคง
4 45893 เด็กชาย ฐณวัฒน์ วัฒนสกุลพงศ์
5 45894 เด็กชาย ฐณัฏฐ ทับท่ีสุด
6 45895 เด็กชาย ฐิติพัศ ยอดกันสี
7 45896 เด็กชาย ณรงค์รัชช์ รักนาค
8 45897 เด็กชาย ณัฐพัชร์ สวัสด์ินที
9 45898 เด็กชาย ดาวูด กิตติธรรมรัตน์
10 45899 เด็กชาย แดเนียล พงศ์บัณฑิตสกุล
11 45900 เด็กชาย ธนกฤต แผนใหญ่
12 45901 เด็กชาย บรรยวัสถ์ อุดมทรัพย์
13 45902 เด็กชาย ปริพล มุณีจักร์
14 45903 เด็กชาย ปารัณ แทนจ้อย
15 45904 เด็กชาย พชร ผ่องใส
16 45905 เด็กชาย พระนาย สรุเกียรติ
17 45906 เด็กชาย ภเณศ วัฒนนันทาภา
18 45907 เด็กชาย ภูวดล อัครปัญญาวิทย์
19 45908 เด็กชาย รัชกฤช ชุ่มชูวัฒน์
20 45909 เด็กชาย วรเมธ สงประเสริฐ
21 45910 เด็กชาย วสุภัทร พงศ์กิดาการ
22 45911 เด็กชาย ศิวัจน์ ธีระธนันต์วุฒิ
23 45912 เด็กชาย ศุภกร ห้างชัยเจริญ
24 45913 เด็กชาย สรวิชญ์ ดีวิมล
25 45914 เด็กชาย สิปปวิชญ์ ทวีแก้ว
26 45915 เด็กชาย สิรภพ นาคอุไร
27 45916 เด็กชาย อริยเดช คฤหเสรีธร
28 45917 เด็กชาย เอกบุรุษ โสภาพ
29 45918 เด็กหญิง กันต์จิติมา วรหาญ
30 45919 เด็กหญิง ณิชชาภัฎ นันทวงศ์
31 45920 เด็กหญิง พิชชาพร แก้วศรี
32 45921 เด็กหญิง พิชญ์ณัฏฐ์ พัฒนจิตติขจร
33 45922 เด็กหญิง ศศินา ทองต าลึง
34 45923 เด็กหญิง ศิริรัตน์ สุริยาเรืองฤทธ์ิ
35 45924 เด็กหญิง อชิรญา จุณณทัศน์
36 45925 เด็กหญิง อาภาณัฐ สุยะคต

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 2   ปีกำรศึกษำ 2565

ห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 45926 เด็กชาย กฤดิพรรธน์ วชิรมน
2 45927 เด็กชาย ชยกร เช้ือกุดรู
3 45928 เด็กชาย ณภัทร วงศารักษ์
4 45929 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ สุพรรณการ
5 45930 เด็กชาย ธงชัย วารีรัตน์
6 45931 เด็กชาย ธาราธร มิลินทสูต
7 45932 เด็กชาย นนท์ปวิธ โฆษิตบันเทิง
8 45933 เด็กชาย นันทกิจ ระดมกิจ
9 45935 เด็กชาย ปรีด์ธรรม ปราดาน
10 45936 เด็กชาย ภาวิต แก้วอ าไพ
11 45937 เด็กชาย รชต อามินเซ็น
12 45938 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ยอดปทุมหิรัณย์
13 45939 เด็กชาย วรรณกร พะลังเดช
14 45940 เด็กชาย วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์
15 45941 เด็กชาย วุฒิภัทร ยอดระยับ
16 45942 เด็กชาย ศุภญาณวิชญ์ุ กิจสุภาพศิริกุล
17 45943 เด็กชาย สุรสีห์ ศิริเสถียร
18 45963 เด็กชาย ณพรรษ เล็กลับ
19 45944 เด็กหญิง ญาณธิชา ด ารงค์กุล
20 45945 เด็กหญิง ญาธิดา ภาษิตนิรันดร์
21 45946 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สุวรรณหงส์
22 45947 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญคง
23 45948 เด็กหญิง ทัตพิชชา ลักษณะพรหม
24 45949 เด็กหญิง ธรรมภัสสร สุวรรณลิขิต
25 45950 เด็กหญิง ปณาลี เอ่ียมสะอาด
26 45951 เด็กหญิง ปัญจภรณ์ จุมวงษ์
27 45952 เด็กหญิง ปุษยา จันทร์พิพัฒน์
28 45953 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา โรจนประดิษฐ์กุล
29 45954 เด็กหญิง พิชามญช์ุ องค์น้ าทิพย์
30 45955 เด็กหญิง รตชนก พลอยงาม
31 45956 เด็กหญิง วรัทยา ลือศิริวัฒนา
32 45957 เด็กหญิง วลัญช์ปภัส อินภู่
33 45958 เด็กหญิง วาทิตยา ลือศิริวัฒนา
34 45959 เด็กหญิง ศศิพิม จิระเดชวงษ์
35 45960 เด็กหญิง สปัน เล็กอุทัย
36 45961 เด็กหญิง อัญรินทร์ พรหมมาศ

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 3   ปีกำรศึกษำ 2565

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ตำมแนวทำง สสวท. และ สอวน.

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 45962 เด็กชาย กิตติพัทธ์ จารุรัตน์มงคล
2 45964 เด็กชาย ณภัทร อร่ามแสงรุ่งโรจน์
3 45965 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ติมินทระ
4 45966 เด็กชาย นัธทวัฒน์ ทัพป้อม
5 45967 เด็กชาย ปองคุณ วุฒิจรัส
6 45968 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เหมไพบูลย์
7 45969 เด็กชาย พงศธร ชีวะธรรม
8 45970 เด็กชาย พิทยุตม์ พรรณอัมพรสุขี
9 45971 เด็กชาย พีรยุทธ์ ชัยกูล
10 45972 เด็กชาย พุทธ ธนากรกานต์
11 45973 เด็กชาย วชิรวิทย์ สามงามทอง
12 45974 เด็กชาย ศิริพิภพ ค าปล้อง
13 46009 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ งามวงศ์สุวรรณ
14 45976 เด็กหญิง กรัณยกรณ์ พรดุษฎีกุล
15 45977 เด็กหญิง กวินตา ยายอด
16 45978 เด็กหญิง กวินทรา อ่อนช่ืนจิตร
17 45979 เด็กหญิง กัญจนา วรกนก
18 45980 เด็กหญิง ชนิกานต์ ช านาญกิจ
19 45981 เด็กหญิง ณิชารีย์ มณีสุวรรณ
20 45982 เด็กหญิง ธันยธรณ์ จอนเจิม
21 45983 เด็กหญิง ธีรณัฏฐ์ สุขพัฒนนิกูล
22 45984 เด็กหญิง นวลนภสร ทองมณโฑ
23 45985 เด็กหญิง เปรมมิกา กุลชนะโรจน์
24 45986 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา วิริยะเมธานนท์
25 45987 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา พรหมมาศ
26 45988 เด็กหญิง พิมพ์นารา หอมฟุ้ง
27 45989 เด็กหญิง ภัทรภูรี ภักดีกอบกุล
28 45990 เด็กหญิง ภาพิมล เสือเพชร
29 45991 เด็กหญิง มนนัทธ ปานอินทร์
30 45992 เด็กหญิง รินธนา เขมะบาล
31 45993 เด็กหญิง รินรดา สิงขรบุตร
32 45994 เด็กหญิง วิศรุตาภรณ์ สวัสด์ิผล
33 45995 เด็กหญิง สุณิศา ม่ันคง
34 45996 เด็กหญิง หรศิชาดา ศรีจามร
35 45997 เด็กหญิง อุรยา ศิริมาตย์
36 46019 เด็กหญิง ญาณินณิชา แก้วยอดทอง

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 4   ปีกำรศึกษำ 2565

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ตำมแนวทำง สสวท. และ สอวน.

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 45998 เด็กชาย กฤษณพล รุ่งเรือง
2 45999 เด็กชาย คงสกุล เกิดเกตุ
3 46000 เด็กชาย ชวกร แป้นน้อย
4 46001 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ริมพนัสสัก
5 46002 เด็กชาย ธนพล กมลพิทักษ์สกุล
6 46003 เด็กชาย ธรรมวุฒิ ตันฑเทอดธรรม
7 46004 เด็กชาย ธีม เดชอนันต์พสุ
8 46005 เด็กชาย นภธนันต์ เวสสธาดา
9 46006 เด็กชาย พบธรรม ล้ิมอ าไพ
10 46007 เด็กชาย พีรพงศ์ ทวีไมตรี
11 46008 เด็กชาย ภัทร ปนิชิจิวาสันต์
12 46010 เด็กชาย ศุภกร ล้ิมชาวฟ้า
13 46011 เด็กชาย สุทธิพจน์ สังสะนา
14 46012 เด็กชาย อธิศ เลขลักษณ์
15 46048 เด็กชาย ปวริศร จีนลอย
16 46013 เด็กหญิง กวินทิพย์ ศิริ
17 46014 เด็กหญิง กานต์ธิดา งามพร้อมพันธ์
18 46015 เด็กหญิง กุลมน ร่วมจิตร
19 46016 เด็กหญิง จิตต์ชมพู โรจนสโรช
20 46017 เด็กหญิง ชนกนันท์ วงษ์ภู่งาม
21 46018 เด็กหญิง ชิสา ผิรังคะเปาระ
22 46020 เด็กหญิง ณภัทร น่ิมพูนศรี
23 46021 เด็กหญิง ณัฐธิดา เชิดชูวุฒิกุล
24 46022 เด็กหญิง ณัทธนภร สการกุล
25 46023 เด็กหญิง นทิตา กัณฑาสุวรรณ
26 46024 เด็กหญิง นิชาภัทร เจ๊ะยอเด
27 46025 เด็กหญิง ปณิดา อังกุรวณิชช์
28 46026 เด็กหญิง พิชามญช์ุ กุลจิราพงศ์
29 46027 เด็กหญิง พิณนภา เกียรติพลพจน์
30 46028 เด็กหญิง พิมพ์นารา ชมาธิวรกูล
31 46029 เด็กหญิง พิมพ์ภัทรา ล้ิมปิยะโอฬาร
32 46030 เด็กหญิง ภาวินี สูนย์ไธสง
33 46031 เด็กหญิง ภิญญ์พลอย ศรีศุภอรรถ
34 46032 เด็กหญิง มนต์ธณัฐ ชุ่มมณี
35 46033 เด็กหญิง รติรัตน์ พรมีศรี
36 46034 เด็กหญิง วิชญาพร เกษมศรีวิวัฒน์
37 46035 เด็กหญิง ศศินันท์ ธนัญชยานนท์
38 46036 เด็กหญิง ศิรปภัสร์ ธัญนิพัทธ์
39 46037 เด็กหญิง อักษรานันท์ มีบุญมาก
40 46038 เด็กหญิง อัยย์ ดอนเส
41 46039 เด็กหญิง ไอยณัฐ ตันติวีระวิทยา
42 46074 เด็กหญิง มรกต สังข์ทอง

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 5   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46040 เด็กชาย กฤศกร จันทะแสง
2 46041 เด็กชาย กวีวัธน์ ต้ังสันติวงศ์
3 46042 เด็กชาย ก้องภพ เทพูปถัมภ์
4 46043 เด็กชาย คุณัชญ์ ศรีวนิช
5 46044 เด็กชาย ชัยสิทธ์ิ จันทร์พาณิชย์ วงโยธวาทิต
6 46045 เด็กชาย ชุติภาส อัจฉริยะเผ่าพันธ์
7 46046 เด็กชาย ณันต์ชยกรค์ อริยวงศ์
8 46047 เด็กชาย ธนัตถ์ ศตะรัตน์
9 46049 เด็กชาย ภาณุพงศ์ อวยพรรุ่งรัตน์
10 46050 เด็กชาย เมธาวิน ชาครานนท์
11 46051 เด็กชาย วชิรวิทย์ หล่ออริยวัฒน์
12 46052 เด็กชาย วรวัฒน์ เกตุทอง
13 46053 เด็กชาย วศิเมศวร์ วาณิชาธนรักษ์
14 46054 เด็กชาย วินทวิชญ์ เจนบุญไทย
15 46055 เด็กชาย วิณ พฤกษราช
16 46056 เด็กชาย ศุภกร โอภาสสถาวร
17 46057 เด็กชาย ศุภโชติ โพธิบุตรา
18 46058 เด็กชาย สถาปัตย์ พิพรรธน์โภคิน
19 46059 เด็กหญิง จามอง วัจนคุปต์
20 46060 เด็กหญิง ชนาพร แซ่ล้ิม
21 46061 เด็กหญิง ฐานิตา ชองอมรกุล
22 46062 เด็กหญิง ณปภัช อ านวยชัยกิจ
23 46063 เด็กหญิง ณัฐวรัชญา วรรณมาศ
24 46064 เด็กหญิง ณิชาภรณ์ ภูผิวข า
25 46065 เด็กหญิง ธัญชนก โชคธ ารงนิติ
26 46066 เด็กหญิง ธัญรดา อัฒจักร
27 46067 เด็กหญิง ปัญฑิตา เจ้หนูด้วง
28 46068 เด็กหญิง ปารามิตตา บัวจงกล
29 46069 เด็กหญิง พิมพ์พิชญาฏา แต่งผิว
30 46070 เด็กหญิง พิมมาดา หอมเอนก
31 46071 เด็กหญิง พุทธิณปภา สุทัศน์ชูโต
32 46072 เด็กหญิง ภาพิมล สระปัญญา
33 46073 เด็กหญิง ภูมิใจ กระจ่างพืช
34 46075 เด็กหญิง รวิสรา สุกิตติวราพันธ์ุ
35 46076 เด็กหญิง วิชญาพร หล่ออริยวัฒน์
36 46077 เด็กหญิง สิริณขวัญ โตรักษา
37 46078 เด็กหญิง สุชญา พุฒนอก
38 46079 เด็กหญิง อารียา ศรีขรลาภ
39 46080 เด็กหญิง ไอรินทร์ วิโรจน์ชีวัน
40 46081 เด็กหญิง ไอศิมา จ าเริญบุญ
41 46110 เด็กหญิง ปริยากร จารวรรณ
42 46122 เด็กหญิง อิศรินทร์อร วิภูษิตนพรัตน์

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 6   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46082 เด็กชาย กรภณ อยู่ยืน
2 46083 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ อภิชาติสิริกุล
3 46084 เด็กชาย ธนกฤต พรมงคลลาภ
4 46085 เด็กชาย ธาม ยุวนางกูร
5 46086 เด็กชาย ปวริศ บุญเกิด
6 46087 เด็กชาย พงษ์พัณธ์ุ คุณาธารศักด์ิ
7 46088 เด็กชาย พัทธนันท์ รับผล
8 46089 เด็กชาย พีรวิชญ์ นาคปัญญา
9 46090 เด็กชาย ภัชนันท์ สุมนะเศรษฐกุล
10 46091 เด็กชาย ภัทรกร กัปโก
11 46092 เด็กชาย รฐนนท์ ศิลป์วิทยารักษ์
12 46093 เด็กชาย วิภูวรรธน์ กิตติวงศ์สกุล
13 46094 เด็กชาย ศุภกร กองพิลา
14 46095 เด็กชาย อนิรุต จิตต์ต้ัง
15 46096 เด็กชาย อริธ นฤเปรมปรีด์ิ
16 46097 เด็กชาย อัฏฐพล ศุภพล
17 46098 เด็กหญิง กณิศรัศม์ิ ฉายชยานนท์
18 46099 เด็กหญิง กันตินันท์ แจ้งวัง
19 46100 เด็กหญิง จิรัชญา จิรฐิติกาลกิจ
20 46101 เด็กหญิง ชฎาภา จันทรภู่
21 46102 เด็กหญิง ชนจันทร์ โอกระโทก
22 46103 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สร้อยพร้าว
23 46104 เด็กหญิง ฌัชธิฌา อัศวจรรยาวงศ์
24 46105 เด็กหญิง ณิชาภัทร พันธ์ต่าย
25 46106 เด็กหญิง ธนัชพร อ่ิมอุส่าห์
26 46107 เด็กหญิง ธัษฎาภา หล่าวเจริญ
27 46108 เด็กหญิง นัฏฐพัชร์ คุณวุฒิฤทธิรณ
28 46109 เด็กหญิง นัทธมน แก้วสะกด
29 46111 เด็กหญิง ปีวรา พงศ์กร
30 46112 เด็กหญิง พลอยลภัสร์ โพธ์ิบุญ
31 46113 เด็กหญิง พิชามญช์ุ หินมาลัย
32 46114 เด็กหญิง พิมพ์ณัฐชยา สินบัว
33 46115 เด็กหญิง ภัทรวดี ค ามี
34 46116 เด็กหญิง ภาพิชมนทน์ ศิริ
35 46117 เด็กหญิง โมริสา สุทธิชล
36 46118 เด็กหญิง รินรภัทร ติระชูศักด์ิ
37 46119 เด็กหญิง วรวลัญช์ ศุภเนตร
38 46120 เด็กหญิง สิดาพร หลินถาวรดี ดนตรีไทย
39 46121 เด็กหญิง อัญพัชร์ อัมรัตน์กิตติกุล
40 46123 เด็กหญิง ไอย์ริสสา เพชรวิภูษิต
41 46142 เด็กหญิง กุลวดี เพชรช่วย
42 46153 เด็กหญิง บุณณดา บญล้อม

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 7   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46124 เด็กชาย กอฟฟาร่ี ทิพย์หมัด
2 46125 เด็กชาย กฤษดา บัวงาม
3 46126 เด็กชาย ชยพล เดชะพันธ์
4 46127 เด็กชาย ฐปนัท มิทิน
5 46128 เด็กชาย ตรีธาดา ค าแก้ว นาฏศิลป์
6 46129 เด็กชาย ทัชช ศิรินันท์
7 46130 เด็กชาย ธนกฤติ ค าวอน
8 46131 เด็กชาย ปภัทรฐวี สารีนันท์
9 46132 เด็กชาย ปภาษก์ภณ ชูชีพ
10 46133 เด็กชาย ภพธรรม รวีวงศ์อโนทัย
11 46134 เด็กชาย ภวัครพล ตานะประทีปกุล
12 46135 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ขยัน
13 46136 เด็กชาย วรรณสิงห์ โพธ์ิสะอาด
14 46137 เด็กชาย วิศิษฐ์พล ศิริเวชภัณฑ์
15 46138 เด็กชาย ศศิณัฐ เทียมเมือง
16 46139 เด็กชาย ศษิณ สว่างจิตร
17 46140 เด็กชาย อิทธิวินทิช์ ต้ังภัทรวดี
18 46301 เด็กชาย พายุ จ าเริญสินวงศ์
19 46141 เด็กหญิง กัลยณหทัย ทรัพย์สินทวีลาภ
20 46143 เด็กหญิง ชญาภา อัครกิตติมงคล
21 46144 เด็กหญิง ชนิดาภา พันธ์วิไล
22 46145 เด็กหญิง ชัญญาพัชร ศิลปศร
23 46146 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พฆันกุล
24 46147 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา มงคล
25 46148 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฎาพร มณีเสาวนพ
26 46149 เด็กหญิง ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล
27 46150 เด็กหญิง ตมิสา บุตตะมาศ
28 46151 เด็กหญิง นงนภัสส์ แก้วก าเนิด
29 46152 เด็กหญิง บรรณสา บรรดาศักด์ิสกุล
30 46154 เด็กหญิง ปราณณิชา เน่ืองละมุล
31 46155 เด็กหญิง ปิยภัทร ภัทรนาวิน
32 46156 เด็กหญิง ปุณรดา ทีฆะพันธ์
33 46157 เด็กหญิง พิชชาภา สุจิต
34 46158 เด็กหญิง ภัคชัญญา ค าอ้ายปวน
35 46159 เด็กหญิง ภัทรภร วระศาสตร์
36 46160 เด็กหญิง ลัลน์ญดา เสริมวรศิริ
37 46161 เด็กหญิง วรวลัญช์ โฉมฉิน
38 46162 เด็กหญิง วรัญญา เกษมนุกูลกฤษ์
39 46163 เด็กหญิง ศศิมา ค าแดง
40 46164 เด็กหญิง สรัลรัศม์ ศรีโยธี
41 46165 เด็กหญิง อรพิชญ์ กิจกุลน าชัย
42 46398 เด็กหญิง ทักษอร พรหมวาส

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 8   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46166 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ สิทธิสารวัฒนชัย
2 46167 เด็กชาย คณิศร ศรีจรรยา
3 46168 เด็กชาย ชวิน เทพกุลมานนท์
4 46169 เด็กชาย โชติอนันต์ ต้อมทอง
5 46170 เด็กชาย ณเดช เจริญศิลป์
6 46171 เด็กชาย ณัฐพัชร์ สวัสด์ิโกสม
7 46172 เด็กชาย ทัชธร บุตรแก้ว
8 46173 เด็กชาย ทัศศธร เชยสาคร
9 46174 เด็กชาย ธนกฤต นาคเกษม
10 46175 เด็กชาย ปฏิภาณ จิญกาญจน์
11 46176 เด็กชาย ปล้ืม วิชัยดิษฐ์
12 46177 เด็กชาย พรหมธรรศ บุญเกษม
13 46178 เด็กชาย ภารุจ ทวีศิลป์
14 46179 เด็กชาย เมธาพัฒน์ ฉัตรภิบาล
15 46180 เด็กชาย รัชพล จรเจริญ
16 46181 เด็กชาย วชิรญาณ์ จรรยารุ่งโรจน์
17 46182 เด็กชาย วณัฐพงศ์ จิตต์พายัพ
18 46183 เด็กชาย สกุลเกียรติ สิงหเสนี
19 46184 เด็กชาย สัณหวัช บดิกาญจน์
20 46185 เด็กหญิง กชมน หงษ์คณานุเคราะห์
21 46186 เด็กหญิง จิรภิญญา อัตจริต
22 46187 เด็กหญิง ณปาหนัน ศรีสมบัติ
23 46188 เด็กหญิง ณัชชา ลลิตนันทิกุล
24 46189 เด็กหญิง ณัฐสินี อภิรัตน์โรจนกุล
25 46190 เด็กหญิง ทักศพร เกิดไธสง
26 46191 เด็กหญิง ธรรชนก ดิษฐสกุล
27 46192 เด็กหญิง ธฤตวัน ศาสนโสภา
28 46193 เด็กหญิง ธัญพร วรานุศุภากุล
29 46194 เด็กหญิง นิชดา จันทร์เขียว
30 46195 เด็กหญิง ปภัสรา น้อยวันนา
31 46196 เด็กหญิง ปริยาภัทร แป้นไทย
32 46197 เด็กหญิง ปวริศา บานนิกูล
33 46198 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ เช้ืออาษา
34 46199 เด็กหญิง ปุญญะวี ทองอยู่
35 46200 เด็กหญิง พชรวรรณ จงสมจิตต์
36 46201 เด็กหญิง พิมจณัฏฐ์ วุฒิการโกศล
37 46202 เด็กหญิง มณีอัปสร วิเศษบรรจง
38 46203 เด็กหญิง รัชวิน ปานทรัพย์
39 46204 เด็กหญิง สิรยากร วิวิธธนกุล
40 46205 เด็กหญิง อิสราพร จันทเวช นาฏศิลป์
41 46206 เด็กหญิง อะบีเทล อัคริมา วิลลากราเชีย
42 46513 เด็กหญิง กัลยาณี ดวงพา

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 9   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46207 เด็กชาย กีรติ กล่ินขจร
2 46208 เด็กชาย คุณานนต์ ธนากิจตรีศิลป์
3 46209 เด็กชาย คุณานนต์ สมัยนิยม
4 46210 เด็กชาย จรรยาวุฒิ ม่วงกล้ิง
5 46211 เด็กชาย จิรวัฒน์ อมรภิญโญ
6 46212 เด็กชาย ฉัตรพัฒน์ คณฑี
7 46213 เด็กชาย เฉลิมพล สาระโสภณ
8 46214 เด็กชาย ณราธิป ทวีเกียรติก าธร
9 46215 เด็กชาย ณัฐชนน สมลือแสน
10 46216 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อุทธิยา
11 46217 เด็กชาย ธนกร อัศวยุทธพล
12 46218 เด็กชาย ปุญญาภัทร เตียงนิล
13 46219 เด็กชาย พันดาว เพชรทอง
14 46220 เด็กชาย พิชญพัฒน์ ลือวิโรจน์
15 46221 เด็กชาย มาวิน อารีเมธานนท์
16 46222 เด็กชาย รฐนนท์ จันทร์โฮง
17 46223 เด็กชาย รัชกฤช ลิขิตวรสิริ
18 46224 เด็กชาย ศิรวิชญ์ ศิริผลา
19 46225 เด็กชาย อาณาจักร เพ่ิมพูล
20 46226 เด็กหญิง กชพรรณ มาลีแก้ว
21 46227 เด็กหญิง กิรณา ชดช้อย
22 46228 เด็กหญิง กีรติญา นิยมธรรม
23 46229 เด็กหญิง ญาณิศา นาทันรีบ
24 46230 เด็กหญิง ฐิตาพร บัวเปรม
25 46231 เด็กหญิง ณภัค ชัฏสุวรรณ
26 46232 เด็กหญิง ณัฐชา สุทธิ
27 46233 เด็กหญิง ณิชชารีย์ ศรีศิริทรงไชย
28 46234 เด็กหญิง ณิชมน โคตรพรม ดนตรีไทย
29 46235 เด็กหญิง ดานิล่า เบ็ญราฮีม
30 46236 เด็กหญิง ธมนวรรณ หลีชัยกูล
31 46237 เด็กหญิง นงนภัส มละสาร
32 46238 เด็กหญิง ปฐมภรณ์ ชัยพรโสภณ
33 46239 เด็กหญิง ไปรยา บ ารุงสงฆ์
34 46240 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ประติฎฐิตานนท์
35 46241 เด็กหญิง ลฏาภา คุณธนกาญจน์
36 46242 เด็กหญิง ลักษิกา พงศ์ดี ดนตรีไทย
37 46243 เด็กหญิง วีรดา แป้นประสิทธ์ิ
38 46244 เด็กหญิง สรัญญพัชร์ ฉัตรพิมลกุล
39 46245 เด็กหญิง สุกฤตา ยอดรักษ์
40 46246 เด็กหญิง สุติมาส์ นาเมืองรักษ์
41 46247 เด็กหญิง สุพิชญา นาส าราญ
42 46514 เด็กหญิง อภิชญา คลังเสง่ียม

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 10   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46248 เด็กชาย กฤศ มาลาสินธ์ุ
2 46249 เด็กชาย คิรากร เกษมสรวล
3 46250 เด็กชาย ชญานน เสกธีระ
4 46251 เด็กชาย ชลัลวิทย์ อินทร์จันทร์
5 46252 เด็กชาย ชฤปกรณ์ หงษ์สายพิน
6 46253 เด็กชาย ฐิติวุฒิ จารุพัฒน์
7 46254 เด็กชาย ธีร์มา วรดนัยพันธ์ุ
8 46255 เด็กชาย ธีร์สิทธา อภิภรกุล
9 46256 เด็กชาย นิธิราชย์ ภู่รัตนรักษ์
10 46257 เด็กชาย เนติวัฒน์ จันทิวา
11 46258 เด็กชาย พนา นาคเดช
12 46259 เด็กชาย พัชรนันท์ กุลเถ่ือน
13 46260 เด็กชาย พิชัย ต้ังคุรุสรณ์
14 46261 เด็กชาย ฟ้าคราม ทองปุสสะ วงโยธวาทิต
15 46262 เด็กชาย ภรัณยวัสย์ โสมทัศน์
16 46263 เด็กชาย ภูบดี จิตร์ชู
17 46264 เด็กชาย ภูริวัฒน์ โรจนวิทูร
18 46265 เด็กชาย อนาวิล ศิลปี วงโยธวาทิต
19 46266 เด็กชาย อรรถพล บุญมาเลิศ
20 46267 เด็กหญิง กิรณา คุณวพานิชกุล
21 46268 เด็กหญิง จิตตานันท์ิ โตพีระสกุล
22 46269 เด็กหญิง จิรัญญา รักมณี
23 46270 เด็กหญิง ณดา อาชัศศะชาติ
24 46271 เด็กหญิง ณัฐธิดา เนคมานุรักษ์
25 46272 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ สุดคงคารัตนกุล
26 46273 เด็กหญิง เทียนงาม กุลภัทรโภค
27 46274 เด็กหญิง ธนภร อัศวยุทธพล
28 46275 เด็กหญิง ธัญพิชชา คงศิลา
29 46276 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ภุมมา
30 46277 เด็กหญิง บุณยนุช ปิยะธาราธิเบศร์
31 46278 เด็กหญิง ปฤณ กุมภาพันธ์
32 46279 เด็กหญิง ปุณปภัส พุ่มดอกไม้
33 46280 เด็กหญิง พรรวินท์ วงศ์สวรรค์
34 46281 เด็กหญิง พัณณิตา โพธ์ิสาลี ดนตรีไทย
35 46282 เด็กหญิง พิมพ์ปภัสสร บัวสนธ์ิ
36 46283 เด็กหญิง ภัคภิญญา เลิศวุฒิ
37 46284 เด็กหญิง ภารดี พลารักษ์
38 46285 เด็กหญิง วรินทร ติขิณานนท์ ทัศนศิลป์
39 46286 เด็กหญิง วันทิตา จ่ันเทศ
40 46287 เด็กหญิง สุธาสินี ส่งเงิน ทัศนศิลป์
41 46288 เด็กหญิง สุนิตา แซ่หวง
42 46289 เด็กหญิง ไอริณศ์ ธีรอัครวิภาส

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 11   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46290 เด็กชาย กฤษคณิน ทองอินทร์
2 46291 เด็กชาย กันตวิชญ์ เตียวศักดาพิทักษ์
3 46292 เด็กชาย ชวัลวิทย์ คงเจริญ
4 46293 เด็กชาย ชูไท วันทิพพา
5 46294 เด็กชาย ฐปนวัฒส์ นันตะธนะ
6 46295 เด็กชาย ณัฐดนัย โพธ์ิแย้ม
7 46296 เด็กชาย ธนัทเดช อนงค์
8 46297 เด็กชาย นฤกฤษกร บิลอะหลี
9 46298 เด็กชาย บุณณธีร์ งามสิริมาศ
10 46299 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุรชัยวิวัฒน์
11 46300 เด็กชาย พัณณ์พิภัช วามะขันธ์
12 46302 เด็กชาย พิชยะ แปดนัด
13 46303 เด็กชาย พุทธ จารุสารัตน์
14 46304 เด็กชาย ภคิน ปุณณะเวส
15 46305 เด็กชาย ภชร นาเมือง
16 46306 เด็กชาย ภาวัช ศรีสงคราม
17 46307 เด็กชาย รัชพล จงมีสุข
18 46308 เด็กชาย สุวรรณนที ปิยะตระกูล
19 46515 เด็กชาย ปพณพันธ์ อังศนาวณิช
20 46309 เด็กหญิง เกสราพัชร์ ค าแหง นาฏศิลป์
21 46310 เด็กหญิง ชัญญา โกศล
22 46311 เด็กหญิง ชัญญาอัฑฒ์ เลิศทรัพย์อนันต์
23 46312 เด็กหญิง ฐิดาพร ทวีอภิรดีแก้ว
24 46313 เด็กหญิง ณภัทร จึงจิรพงศ์
25 46314 เด็กหญิง ณริณภัท จิตท์วิทิต
26 46316 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญทรงฤทธิ
27 46317 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ชัยเนติเศรษฐ์
28 46318 เด็กหญิง ณัฐนิชา ยาลังกาญจน์
29 46319 เด็กหญิง ธมกร อัศวยุทธพล
30 46320 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ วงษ์นิพนธ์
31 46321 เด็กหญิง ธัญย์ชนก ล่ิวเจริญสุข
32 46322 เด็กหญิง นันท์นภัส ยอดสุทธิ
33 46323 เด็กหญิง ประภาดา รัชชุศิริ
34 46324 เด็กหญิง ปิยธิดา ถิรทิตสกุล
35 46325 เด็กหญิง ปิยาภา ดีตะวันฉาย
36 46326 เด็กหญิง ภูญาดา สมสุข
37 46327 เด็กหญิง รฏชนก วัชรินทร์กร นาฏศิลป์
38 46328 เด็กหญิง ศกุณตลาย์ เส็งพานิช
39 46329 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ เหมะรักษ์ วอลเลย์บอลหญิง
40 46330 เด็กหญิง สาธิดา ศรีวงศ์ทอง
41 46495 เด็กหญิง นันธิดา อ่ิมใจ๋

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 12   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46331 เด็กชาย จิรัฏฐ์ สุจริตจันทร์
2 46332 เด็กชาย ชยพล สิงหเสนี
3 46333 เด็กชาย ณฐวัฒน์ วุฒิรงค์
4 46334 เด็กชาย ณัฎฐรัชต์ ธีรโชติพุฒิรัตน์
5 46335 เด็กชาย ตฤณ นุ้ยหงษ์
6 46336 เด็กชาย แทนคุณ หวังจิตร์ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
7 46337 เด็กชาย แทนคุณ แบ่งสันเทียะ
8 46338 เด็กชาย ธนกฤต บัวจันทร์
9 46339 เด็กชาย นภัสกรณ์ ศรีจันโพธิคุณ
10 46340 เด็กชาย ปกป้อง ใจปิน
11 46341 เด็กชาย ปองคุณ คีรีทอง
12 46342 เด็กชาย ปัณณทัต แก้วนิสัย
13 46343 เด็กชาย ปิติพงษ์ พลภูมี
14 46344 เด็กชาย พีระณัฐ ศิวบวรวัฒนา
15 46345 เด็กชาย ศรัณย์กร ธนโสภาพิพัฒน์
16 46346 เด็กชาย ศิรวุฒ รอดทอง
17 46347 เด็กชาย อธิภัทร สละปรุง
18 46348 เด็กชาย อัศม์เดช สาธิตพิทักษ์
19 46496 เด็กชาย ฟัยรูซ บอมอ
20 46349 เด็กหญิง จิรัฏฐ์ เกิดมี
21 46350 เด็กหญิง ชัชชญาภัค เชาวน์สุขุม
22 46351 เด็กหญิง ฐณัชพรรณ ซ่อนกล่ิน
23 46352 เด็กหญิง ณัฐธนันท์ จันทร์บัว
24 46353 เด็กหญิง ธิติมา ควรดี
25 46354 เด็กหญิง ธารพฤกษา แก้วแกมทอง
26 46355 เด็กหญิง นฤมล บุญย่ิง
27 46356 เด็กหญิง นิชาภัทร ทองเพชร
28 46357 เด็กหญิง บุษบามินตรา จรรย์นาฏย์
29 46358 เด็กหญิง ปภาดา ทวีทรัพย์
30 46359 เด็กหญิง ปารุตา มุริจันทร์
31 46360 เด็กหญิง พิมพ์พลอย แก้วเนิน
32 46361 เด็กหญิง ภัทรสินี ภักดีรัตนาชัย
33 46362 เด็กหญิง รตนภัส รัตนจรณะ
34 46363 เด็กหญิง วรารัตน์ เหมือนเกียรติ
35 46364 เด็กหญิง ศศิธร อาภาศรีรัตน์
36 46365 เด็กหญิง ศศินันท์ ศุขเกษม
37 46366 เด็กหญิง ศศิภา ไชยหะนิจ
38 46367 เด็กหญิง สุชานรี ครองตน
39 46368 เด็กหญิง สุวภัทร สุวรรณไพบูลย์
40 46369 เด็กหญิง อรวรา บัวสุข
41 46370 เด็กหญิง อลิส ซอลีน แสงมณี
42 46371 เด็กหญิง อาริยา บัวดง วอลเลย์บอลหญิง

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 13   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46372 เด็กชาย กวิน เข็มเพ็ชร
2 46373 เด็กชาย กิตต์ิธนัตถ์ จันทรสมบัติ
3 46374 เด็กชาย เกษมสิงห์ สิงหเสนี
4 46375 เด็กชาย คณากร สินธุบุญกุล
5 46376 เด็กชาย จตุรพร รัตนสุคนธ์
6 46377 เด็กชาย ชนาเมฑฐ์ มาสง
7 46378 เด็กชาย ชวินธร อินทรบุญ
8 46379 เด็กชาย ณภัทร วุฒิเกษตรสกุล
9 46380 เด็กชาย ณภัทร วรแสง
10 46381 เด็กชาย ทัพพ์ภูวิศ โยธินหัสยา
11 46382 เด็กชาย ธนกฤต ประยูรวรวงศ์
12 46383 เด็กชาย ธรรมสรณ์ กองหล้า
13 46384 เด็กชาย ปรเมษฐ์ หันหาบุญ
14 46385 เด็กชาย ปารมี ชัยชนะ
15 46386 เด็กชาย พล หลาซุน
16 46387 เด็กชาย วชิรวิทย์ จรรยารุ่งโรจน์
17 46388 เด็กชาย ศิริพิพัฒ ค าปล้อง
18 46389 เด็กชาย อนณ พิทักษ์ธรรม
19 46390 เด็กชาย อัครินทร์ นางาซาวา
20 46516 เด็กชาย พชรพล เรืองแรง
21 46391 เด็กหญิง กรชนก ศรีวัฒนา
22 46392 เด็กหญิง คีติกา รอดไหม
23 46393 เด็กหญิง ชลทิพย์ ฑีฆายุพรรค
24 46394 เด็กหญิง ชวิศา มูลสาร
25 46395 เด็กหญิง โซเนีย สินพิทักษ์
26 46396 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรมพลอย
27 46397 เด็กหญิง ณัฐธัญญา นาวงษ์
28 46399 เด็กหญิง ธัญพิชชา ภูกาบเพ็ชร
29 46400 เด็กหญิง นาขวัญ หวุ่นวงศ์
30 46401 เด็กหญิง น่านน้ า อารัมภวุฒิ
31 46402 เด็กหญิง นิชา สุวิมล
32 46403 เด็กหญิง ปภาดา วัฒนมติพจน์ ดนตรีไทย
33 46404 เด็กหญิง ปภาภรณ์ มายะการ
34 46405 เด็กหญิง ปวริศา บูรณสัจจะ
35 46406 เด็กหญิง พรทิพย์ สินธุพันธ์เดชา
36 46407 เด็กหญิง พริมา ต้ังเจริญ
37 46408 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา เจ๊ะยะนาย
38 46409 เด็กหญิง รินรดา รัตน์พงษ์โสภิต
39 46410 เด็กหญิง ลาภิสรา กมลภานนท์
40 46411 เด็กหญิง สุมิตานันท์ คุ้มพระพาย วอลเลย์บอลหญิง
41 46412 เด็กหญิง ฮัซวานี ปิ

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 14   ปีกำรศึกษำ 2565

ประเภทห้องเรียนปกติ

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46413 เด็กชาย กันตภณ วังคีรี
2 46414 เด็กชาย คชานนท์ ขุนจันทร์
3 46415 เด็กชาย คณิศร จริตกาย
4 46416 เด็กชาย ชนะพล สุวรรณไตยรัตน์
5 46417 เด็กชาย ธนณัฎฐ์ คัมภีร์ชนะ
6 46418 เด็กชาย ธีรโชติ ด ารงชัย
7 46419 เด็กชาย ปรณัฐ แหยมประเสริฐ
8 46420 เด็กชาย พิสิษฐ์ ตระกูลต้ังไพศาล
9 46421 เด็กชาย พีรณัฐ พงษ์โพธ์ิ
10 46422 เด็กชาย พีรวัส ภัทรเกียรติวงศ์
11 46423 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ทองสกุล
12 46424 เด็กชาย ภาวัช โพธ์ิน่ิมแดง
13 46425 เด็กชาย เมธพันธ์ ศิรินนท์ธนเวช
14 46426 เด็กชาย รพีพงศ์ จิรเศรษฐานนท์
15 46427 เด็กชาย ศราวิน ชูสุวรรณ์
16 46428 เด็กชาย สิรภพ เพ็ชร์แสง
17 46429 เด็กชาย อัจฉริยะ เพชรสร
18 46430 เด็กชาย อาชวิน เกียรตินิมิตรา
19 46497 เด็กชาย สรวิชญ์ ฉัตรรัตนมาลัย
20 46431 เด็กหญิง กวินทิพย์ อัศวธีรกุล
21 46432 เด็กหญิง ชนัยพรรณน์ แจ่มจ ารัส
22 46433 เด็กหญิง ชนิกานต์ พรประศาสน์สุข
23 46434 เด็กหญิง ชิรุญา เงินฉลาด
24 46435 เด็กหญิง ญาณิศา จันทนะเวส
25 46436 เด็กหญิง ฐิติกัลยา ฟักยอดทอง
26 46437 เด็กหญิง ณัชชา มณีฉาย
27 46438 เด็กหญิง ถิราวดี ศรีช่วย
28 46439 เด็กหญิง ธารทิพย์ ปลุกใจ
29 46440 เด็กหญิง ธารพระพร รัตนปกรณ์ วงโยธวาทิต
30 46441 เด็กหญิง นภสร พันธุฟัก
31 46442 เด็กหญิง นลิน จิวะณโกศลวงศ์
32 46443 เด็กหญิง นิลฤดี พิลาโสภา ดนตรีไทย
33 46444 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สีลาดหา
34 46445 เด็กหญิง ภัทราภา โมราราย วงโยธวาทิต
35 46446 เด็กหญิง ลภัสรดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
36 46447 เด็กหญิง ลภัสรดา ปิยะชัยพฤกษ์
37 46448 เด็กหญิง ลัดฌุกร เกล้ียงทอง
38 46449 เด็กหญิง วรวลัญช์ วิภาคเจริญวัฒน์
39 46450 เด็กหญิง ศกุลตลา ประดับเพชร
40 46451 เด็กหญิง อมารีน่า เรืองปราชญ์
41 46452 เด็กหญิง อาริสราวรรณ เนาวรัตน์
42 46453 เด็กหญิง ไอศิกา เมฆหมอก

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
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ท่ี รหัสประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 46454 เด็กชาย กฤตธัช เจริญอาภรณ์วัฒนา
2 46455 เด็กชาย ก้องภพ กาญจนสมบูรณ์
3 46456 เด็กชาย คุณากร แก้วแสงสุข
4 46457 เด็กชาย คุณานนท์ ศุภโคตร
5 46458 เด็กชาย ธนธัช ตรีไชย
6 46459 เด็กชาย ธนพิพัฒน์ บรรจงปรุ
7 46460 เด็กชาย ธนาธร คารวะพิทยากุล
8 46461 เด็กชาย ธีรวัฒณ์ ชาติทอง
9 46462 เด็กชาย ปกรณ์ ศิริเวชการ
10 46463 เด็กชาย พงศกร พจน์คมพร
11 46464 เด็กชาย ภัทรดนัย จันทโนทก
12 46465 เด็กชาย ภัทรพร ศรีอินทราวานิช
13 46466 เด็กชาย วิทวัส เจียรนัย
14 46467 เด็กชาย วุฒิภัทร ตันติเวสส
15 46468 เด็กชาย ศราวุธ อินทรพยุง
16 46469 เด็กชาย ศุภวรัญญู เผ่าจินดา
17 46470 เด็กชาย ศุภากร ศรีโภคา
18 46471 เด็กชาย สิปปกร ติราภิบาล
19 46498 เด็กชาย อาณกร ไพรสกุลเดชา
20 46472 เด็กหญิง กรรณิกา เพ่ิมศิริถาวร
21 46473 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เช้ือค าฮด
22 46474 เด็กหญิง เกล้ากัลยากรณ์ ลิม
23 46475 เด็กหญิง ญาณิศา บุญลี
24 46476 เด็กหญิง ญิชกานต์ ยุรยาตร์
25 46477 เด็กหญิง ณฐา อินทรสุขสันติ
26 46478 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร ม่ันนิธิวรกุล
27 46479 เด็กหญิง ณัฐนพิน ภู่สุข
28 46480 เด็กหญิง ธนกานต์พิชชา นาคหวัง
29 46481 เด็กหญิง ธีรญา นวชาตโฆษิต
30 46482 เด็กหญิง นภิษา พลเหมือน
31 46483 เด็กหญิง ปาณิศา อาสิญจ์สกุล
32 46484 เด็กหญิง เปรม วิชัยดิษฐ์
33 46485 เด็กหญิง ปุณยนุช พันธขาว
34 46486 เด็กหญิง พัทธนันท์ นิยมศิริวนิช
35 46487 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชวนชิด
36 46488 เด็กหญิง แพรวา ตุ่นเฮ้า
37 46489 เด็กหญิง วิชญาภรณ์ บริราช
38 46490 เด็กหญิง สิรภัทร ตุลยพงศ์รักษ์ ดนตรีไทย
39 46491 เด็กหญิง อาภัสราวรรณ เนาวรัตน์
40 46492 เด็กหญิง เอลิซาเบธ กุลบุปผา
41 46493 เด็กหญิง เอ้ือมพร ชัยณรงค์
42 46494 เด็กหญิง ฮานีฟาร์ มาหิเละ
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