
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ลงลำยมือชื่อ (มอบตัว) หมำยเหตุ
1 58-23000 เด็กชาย กรีฑา แกว้วรรณา
2 58-23004 เด็กชาย ธีรนันท์ เกง่ปานสิงห์
3 58-23006 นาย พรีพงศ์ เห็นแกว้
4 58-23007 เด็กชาย พรีพฒัน์ สุทธิอ านวยกลุ
5 58-23013 เด็กชาย สุประดิษฐ์ ธนศักด์ิโสภณ
6 58-23050 เด็กชาย อรุุพงษ์ ทองสวัสด์ิ
7 58-23065 นาย ภัทรพล บุญมี
8 58-23218 เด็กชาย องอาจ ธีรัตถานนท์
9 58-23386 เด็กชาย รัฐพล พลสิมมา
10 58-23387 เด็กชาย วรดร สัมพนัธ์ไพศาล
11 58-23400 เด็กชาย ธนทัต หุน่ล าพนู
12 58-23401 เด็กชาย ธนวิชญ์ แสงทอง
13 58-23408 เด็กชาย อภิรักษ์ อยู่โต
14 59-23856 เด็กชาย ทชากร เพง่พพิธิ
15 58-23017 เด็กหญิง กรพณิธ์ จงศรีวัฒนพร
16 58-23018 เด็กหญิง กานต์ฤทัย ชัยศรี
17 58-23023 เด็กหญิง ดาริณี สุจริตภักดี
18 58-23025 เด็กหญิง ทิวาพร ธรรมปรีชา
19 58-23028 เด็กหญิง นัฐมล เต่งแกว้
20 58-23029 เด็กหญิง น  าฝน สมโภชน์
21 58-23031 เด็กหญิง เบญจมาศ เยาวเรศ
22 58-23037 เด็กหญิง มัฌติกา ทวยไธสง
23 58-23077 เด็กหญิง จติุมา พงษ์พนัส
24 58-23082 เด็กหญิง ประภัสสร เต็มนุช
25 58-23085 เด็กหญิง มัณฑนา มั่นจนิดา
26 58-23088 เด็กหญิง รุจริา วงศ์จรรยากลุ
27 58-23094 เด็กหญิง วริศรา อบุลรัตน์
28 58-23098 เด็กหญิง สัตตบุษย ์ นิธิปกรณ์พงศ์
29 58-23129 เด็กหญิง จฑุามณี เฉดิพลู
30 58-23130 นางสาว ชุติกาญร์ สุหงษา
31 58-23132 นางสาว ณัฏฐ์กานดา ประสงค์ศิลป์
32 58-23137 เด็กหญิง นลพรรณ ลาภอนันต์นพคุณ
33 58-23144 เด็กหญิง รัชนี สรายทอง
34 58-23391 เด็กหญิง ชญาณี สุตัญตั งใจ
35 58-23394 เด็กหญิง วรรณพร โรจนบุญชัย
36 58-23395 เด็กหญิง ศตานันท์ แซ่เอี ยว
37 58-23409 เด็กหญิง ณัฐนรี วงกลม
38 58-23412 เด็กหญิง รินรดา ด่านจงถาวร
39 58-23414 เด็กหญิง สุจติรา แถวเถื่อน
40 58-23415 เด็กหญิง อญัญาพร หล่อสุวรรณกลู
41 20022 นางสาว เปมิกา กล าเงิน

โรงเรียนบำงมดวทิยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/1 ปกีำรศึกษำ 2561

ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ

ห้อง 224



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ลงลำยมือชื่อ (มอบตัว) หมำยเหตุ
1 58-23011 เด็กชาย สถาพร บุญเกดิ
2 58-23015 เด็กชาย อภิสิทธิ ์ จนัทร์ทะสิริ
3 58-23101 เด็กชาย กวินท์ ปัญญาคล่อง
4 58-23112 นาย ธีรพฒัน์ เทพพนัธ์
5 58-23117 เด็กชาย พทุธรักษ์ คนสะอาด
6 58-23398 เด็กชาย ณัฏฐ์เขม นิยมะสินธุ
7 58-23402 เด็กชาย ธนาวุฒิ อาภากลุ
8 58-23404 เด็กชาย พนนท์ ไตรยวงศ์
9 00032 เด็กชาย ด ารงศักด์ิ เปีย่มสิน
10 00042 เด็กชาย บุตรธิกร แสงพลอยเพชร
11 00048 นาย พงศธร วารสิทธิ์
12 20003 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ค าวงษ์
13 20014 เด็กชาย ณัฐนนทธ์ ออ่นคงทิม
14 58-23030 เด็กหญิง นิลปัทม์ ตันกนัภัย
15 58-23033 เด็กหญิง ปภาวี  ไชยมงคล
16 58-23034 เด็กหญิง พนิตสุภา เนตรแสงสี
17 58-23035 เด็กหญิง พมิลรัตน์ พทัธะกะ
18 58-23048 เด็กหญิง สุวัจณี แสงทับทิม
19 58-23073 เด็กหญิง เบญญา โบราณมูล
20 58-23092 เด็กหญิง วรินทร ปกป้อง
21 58-23099 เด็กหญิง อาภารัตน์ พบิูลยส์วัสด์ิ
22 58-23188 เด็กหญิง วิชญาดา ภาษีสวัสด์ิ
23 58-23194 เด็กหญิง อารยา แซ่คู
24 58-23195 เด็กหญิง อาริศา แซ่คู
25 58-23196 เด็กหญิง ไอรดา สินส ารวย
26 58-23266 เด็กหญิง กิ่งฟา้ แจกกลาง
27 58-23375 เด็กหญิง สุวิมล ศรีจนัเทพ
28 00001 นางสาว อลิชา ศรพรม
29 00012 นางสาว ปัตทมา คูณเมือง
30 00039 นางสาว ศตนันท์ สังขกลู
31 00040 นางสาว ธัฯญ์จริา ทรัพยม์ั่น
32 00041 นางสาว โดนัส คชวรานนท์
33 00051 เด็กหญิง มัลลิกา บุตรหงษ์
34 00061 นางสาว อพนิญา พลนวน
35 00078 เด็กหญิง อภิณยา เอง้ฉว้น
36 20005 นางสาว ศุลีภัทร พลเยี่ยม
37 20007 นางสาว พชิญาพร แดงประเสริฐ
38 20018 นางสาว สรัลชนก โนนใหม่
39 20024 นางสาว นภา อนิทร์ธรรม
40 20026 นางสาว เมธิตา อุ่นเมือง
41 นางสาว กมลวรรณ อุ่นเมือง

โรงเรียนบำงมดวทิยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/2 ปกีำรศึกษำ 2561

ห้อง 225



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ลงลำยมือชื่อ (มอบตัว) หมำยเหตุ
1 58-23010 เด็กชาย วีรชน บัวสาย
2 58-23071 เด็กชาย อมเรศ หนูดอนทราย
3 58-23107 เด็กชาย เจษฎา เกดิดี
4 58-23110 เด็กชาย ทวีรักษ์ พร้ิงเพราะ
5 58-23153 เด็กชาย จริพนธ์ พรหมคุณ
6 58-23154 เด็กชาย จลุจกัร แซ่อุ้ย
7 58-23165 เด็กชาย พนักร ทนุนาจารย์
8 58-23207 เด็กชาย ปฏิภาณ จนัทร์ลี
9 58-23292 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เกลียวสีนาค
10 58-23341 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ลิมปนะรังสรรค์
11 58-23376 เด็กชาย ชนาธิป ทิพยอ์ทุัย
12 58-23377 เด็กชาย ชลชาติ นาคสุบรรณ
13 58-23381 เด็กชาย ปกรณ์ ดินาภัย
14 58-23383 เด็กชาย พสิษฐ กจิทวีปวัฒนา
15 58-23384 เด็กชาย ภรัณยู ไขโพธิ์
16 58-23385 เด็กชาย ภูวเมศร์ ธรรมวงศ์วัฒน์
17 00047 นาย ธนพฒัน์ ต้ังกลไกอดุม
18 58-23036 เด็กหญิง แพรพลอย ฉากทองค า
19 58-23043 เด็กหญิง ศิตา ทองพมิพ์
20 58-23046 เด็กหญิง สุดารัตน์ จงประสาทสมบัติ
21 58-23047 เด็กหญิง สุธัญญา กกึกอ้ง
22 58-23081 นางสาว บุษยรัตน์ ไชยวงค์
23 58-23089 เด็กหญิง ลักษณพร เฉลิมพนัธ์
24 58-23091 นางสาว วรัตน์ ปรีชากลุ
25 58-23093 เด็กหญิง วิรยา ยงศ์ศาโรจน์
26 58-23139 เด็กหญิง เบญจพร ขนุสุข
27 58-23140 เด็กหญิง พรทิพย ์ พรไพศาล
28 58-23141 นางสาว พรพรรณ แซ่ห่าน
29 58-23183 เด็กหญิง มาริสา หงษ์เหล่ียม
30 58-23185 เด็กหญิง วณิชชา ทองเหว่า
31 58-23277 เด็กหญิง วริศรา หมาดผาง
32 58-23279 นางสาว อลิตา คล้ายแสง
33 58-23389 เด็กหญิง กญัญารัตน์ ล้ิมสกลุ
34 58-23396 เด็กหญิง ศรัณยา เจนยทุธนากลุ
35 58-23397 เด็กหญิง สุภัทรรัชต์ ตันติวิวัฒน์กลุ
36 58-23410 เด็กหญิง บุษราคัม ทองเจมิ
37 58-23413 เด็กหญิง วัชรี วงษ์จนัทร์
38 58-23858 เด็กหญิง สุวารี สนทองหลาง
39 60-24578 นางสาว ไพลิน วัฒนอาสนเสนา
40 00013 นางสาว ธารีดา โพธิแ์สงดา
41 00036 เด็กหญิง แพรพไิล เสริมโสภณ
42 20012 นางสาว ริสา ดัชถยุาวัตร

โรงเรียนบำงมดวทิยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/3 ปกีำรศึกษำ 2561

ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ

ห้อง 226



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ลงลำยมือชื่อ (มอบตัว) หมำยเหตุ
1 58-23001 เด็กชาย คุณานนท์ ภักดีก าจร
2 58-23005 เด็กชาย นพรัตน์ ข าคม
3 58-23058 เด็กชาย ไตรภพ  แดงเมฆา
4 58-23061 เด็กชาย ปฐมพร บูรณะ
5 58-23062 นาย ปัญญาศักด์ิ ภาเมืองมูล
6 58-23067 เด็กชาย ภูวนาถ หมู่สุขศรี
7 58-23069 เด็กชาย ศราวุฒิ วโรรส
8 58-23070 เด็กชาย ศราวุธ ศรีวิภาสถติย์
9 58-23156 นาย ณัฐ นัครา
10 58-23297 เด็กชาย ธนพฒัน์ จั่นชาวนา
11 58-23380 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ พรหมแดง
12 58-23382 เด็กชาย ประพฒัพงศ์ ค านันท์
13 00020 นาย ธีรภัทร์ กล้าค้างพลู
14 00059 นาย โชติอนันต์ รัตนจรัลชัย
15 20017 นาย พนัจริา ศรีอภัย
16 20027 เด็กชาย ฤทธาพฒุ พาเสง่ียม
17 58-23020 เด็กหญิง ชลลดา แซ่ล้ิม
18 58-23075 เด็กหญิง กลุธิดา เครือวัลย์
19 58-23080 นางสาว ถญัญา ขนุทอง
20 58-23083 นางสาว ปวีณ์สุดา ปัดอาสา
21 58-23087 เด็กหญิง รุ่งไพลิน จดีจนี
22 58-23092 เด็กหญิง วรินทร ปกป้อง
23 58-23097 เด็กหญิง ศุภาวรรณ สังขกลู
24 58-23135 เด็กหญิง ธนพร สัจวาส
25 58-23138 นางสาว เนตรนภา มูขกา
26 58-23143 นางสาว ภัทราพร นานอก
27 58-23148 เด็กหญิง อาทิตยา สีหมู
28 58-23190 เด็กหญิง เหมือนฝัน บัวผลิ
29 58-23191 นางสาว อรทัย พวงภู่
30 58-23270 เด็กหญิง ชลิดา ชุณหประสงค์
31 58-23362 เด็กหญิง โชติรส ไพวงษ์
32 58-23392 นางสาว ชมพนูุช นุสรณ์รัมย์
33 58-23491 เด็กหญิง นิลุบล ภาคยว์ิพธุ
34 58-23857 เด็กหญิง ลักขณา มีหวายหลืม
35 00017 นางสาว นันทิกานต์ กองทูล
36 00038 เด็กหญิง ใบหยก เดชบุญ
37 00056 เด็กหญิง พชัรนันท์ กาญจทิวานนท์
38 00057 เด็กหญิง ชลธิดา แยม้ศรี
39 20016 นางสาว สิริกร แดงพดั
40 20021 นางสาว วิไลทิพย์ บัวประดิษฐ์
41 20232 นางสาว ปฏิพร พนัธ์ศรี
42 นางสาว อฑัฒกานต์ กศุลน าพา

โรงเรียนบำงมดวทิยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4/4 ปกีำรศึกษำ 2561

ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ

ห้อง 232



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ลงลำยมือชื่อ (มอบตัว) หมำยเหตุ
1 58-23008 เด็กชาย ภานุพงศ์ จนัเจริญ
2 58-23052 เด็กชาย จาตุรนต์ พรหมกลัป์
3 58-23059 เด็กชาย ธนชิต ออ่นส าอางค์
4 58-23060 เด็กชาย ธนภัทร ดีมงคล
5 58-23068 เด็กชาย ภูวนาถ สีทอง
6 58-23102 นาย กติติวุฒิ อยู่ยนื
7 58-23103 เด็กชาย จริทีปห์ สู้เหิม
8 58-23122 นาย อรรถพร ศรีวิเชียร
9 58-23151 เด็กชาย จกัรพงษ์ ขนุนุ้ย
10 58-23163 เด็กชาย ปรมี ภูดวงเดือน
11 58-23243 เด็กชาย กษมา วันศุกร์
12 58-23246 เด็กชาย เดชาวัฒน์ ลมูลศิลป์
13 58-23250 เด็กชาย ธนวัฒน์ พงิพนิ
14 58-23258 นาย ภูเงิน มูลเสนา
15 58-23290 เด็กชาย จริายทุธ ไทยเจริญ
16 58-23303 เด็กชาย นิติภูมิ  ด้วงแกว้
17 58-23312 เด็กชาย อภิสิทธิ ์ กองมา
18 58-23343 เด็กชาย ธนสณฑ์ เผือกม่วงศรี
19 58-23379 เด็กชาย บวรวิชญ์ สาริการินทร์
20 00016 นาย อภินันท์ สายสะอาด
21 20009 เด็กชาย ภานุพงษ์ แซ่ล่ี
22 20020 นาย ทินภัทร บริสุทธิ์
23 58-23074 เด็กหญิง อรวรา ถานิตย์
24 58-23096 เด็กหญิง วรินทรา สมัครสมาน
25 58-23136 เด็กหญิง ธิดารัตน์ วงค์ใหญ่
26 58-23139 เด็กหญิง เบญจพร ขนุสุข
27 58-23142 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ สีสมุทร
28 58-23267 เด็กหญิง กรีติ อองโนนยาง
29 58-23283 เด็กหญิง อลิสา แกว้ผนึก
30 58-23284 เด็กหญิง อจัฉรา เสือแสง
31 58-23331 เด็กหญิง ศศินา เซ่งตระกลู
32 58-23332 เด็กหญิง ศิรดา ศรีหฤทัย
33 58-23360 เด็กหญิง จริาพรรณ สงเคราะห์
34 58-23363 เด็กหญิง ปณิตา กลัดอารี
35 58-23372 เด็กหญิง ศรุตยา ลุนพงษ์
36 58-23364 เด็กหญิง ปาริตา ภูศรีฤทธิ์
37 00009 นางสาว อรัญญา สมปา
38 00050 นางสาว อาทิตยา แซ่ต้ัง
39 00080 เด็กหญิง จฑุามาศ พลุเกดิ

โรงเรียนบำงมดวทิยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์
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ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ

ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ

ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ

ห้อง 233



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ลงลำยมือชื่อ (มอบตัว) หมำยเหตุ
1 58-23002 เด็กชาย จรีศักด์ิ แกว้ชัย
2 58-23009 เด็กชาย วัชรพล วงศ์ละคร
3 58-23053 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ ด้วงตะกั่ว
4 58-23054 เด็กชาย ณวิชญ์ ชวรัตนนานันท์
5 58-23072 เด็กชาย เอื้อองักรู นกสุวรรณ
6 58-23106 เด็กชาย จริวัฒน์ รอดเมือง
7 58-23108 เด็กชาย ณัฐนนท์ เกดิปุย
8 58-23174 นาย อดิศร ขาวพา
9 58-23176 เด็กชาย โอบนิธิ เรืองอไุร
10 58-23216 เด็กชาย วีระศักด์ิ ภักด์ิใส
11 58-23242 เด็กชาย กรธวัช พวงรอด
12 58-23305 เด็กชาย พริิยะ บุญเมือง
13 58-23333 เด็กชาย กนกพล อนิสีเขยีว
14 58-23340 เด็กชาย ณัฏฐากร ประเสริฐนิรันดร์
15 58-23342 นาย ณัฐวัฒน์ ประดับทอง
16 58-23862 เด็กชาย พงศ์สรร โชตพยคัฆพนัธุ์
17 60-24576 เด็กชาย กรวิชญ์ ปานน้อย
18 00004 นาย อ านาจ เนียมรัตน์
19 00010 นาย ศศิธร พงษ์ค าผาย
20 00035 นาย วีรภัทร ตามแบบ
21 00076 เด็กชาย วุฒิชัย วิศาลสมพงษ์
22 20028 เด็กชาย ภัทรพล เพช็อมัพร
23 58-23086 เด็กหญิง มัลลิกา ศรีวะรมย์
24 58-23186 เด็กหญิง วรณัน ตอทองหลาง
25 58-23226 นางสาว ทิติมา ซ่ังออ่ง
26 58-23358 เด็กหญิง กญัญารัตน์ บุญชูชีพ
27 58-23359 เด็กหญิง ขนิษฐา พรมทระ
28 58-23365 เด็กหญิง ปิยะพร ปลาเหลา
29 58-23367 เด็กหญิง ภัทราพร ชูคง
30 58-23370 นางสาว วราภรณ์ วงค์มาลัย
31 58-23371 นางสาว วริศรา พรเปรมธนชัย
32 58-23373 นางสาว สิริวัณ ฮวยหิรัญ
33 60-24579 เด็กหญิง อารยา แซ่พา่น
34 00027 เด็กหญิง สุปราณี โศรกศรี
35 00065 นางสาว ชุดา ค้ามีผล
36 00072 นางสาว ศรินทร เมฆแสงนิล
37 20029 เด็กหญิง เพญ็พชิชา จนัทร์บรรจง
38 20030 นางสาว รัตติยาภรณ์ ภูง่าว

ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ

ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ
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ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ
ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ
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ห้อง 234



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ลงลำยมือชื่อ (มอบตัว) หมำยเหตุ
1 58-23104 เด็กชาย จักรินทร์ เหยื่อกลาง
2 58-23114 นาย นัทธพงศ์ จันทะแสน
3 58-23149 เด็กชาย กมลชัย ปานนุ่ม
4 58-23150 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ บดุศรี
5 58-23157 เด็กชาย ธร์ีธวชั ทมิอรรถ
6 58-23158 เด็กชาย ธรีภทัร อุปการดี
7 58-23168 เด็กชาย วงศกร ประดับสุข
8 58-23170 นาย วาฤทธิ์ แก้วกล้า
9 58-23199 เด็กชาย กิตติพฒัน์ ร่ืนเรณู
10 58-23202 เด็กชาย ทนิภทัร ตาลแดง
11 58-23205 เด็กชาย ธรีภทัร พฒุชูชื่น
12 58-23206 เด็กชาย นนทวฒัน์ สิงหรัตน์
13 58-23210 เด็กชาย พงศ์พทิกัษ ์ เถิงบญุ
14 58-23211 เด็กชาย พรีวชิญ์ นิพภะยะ
15 58-23219 เด็กชาย อภชิาติ สุขเหล่า
16 58-23220 เด็กชาย อัฑฒ์ พวงวงษา
17 58-23221 เด็กชาย อัมฤทธิ ์ ภู่ผกา
18 58-23300 เด็กชาย ธนวฒัน์ หอ่หุ้ม
19 58-23309 นาย วชิญาพร ศรีท าบญุ
20 58-23338 เด็กชาย จิรอังกูร ศิริวรรณ
21 58-23339 เด็กชาย ชาติชาย สุขถาวร
22 58-23345 เด็กชาย นันทกร ชูชาญกิจ
23 58-23347 เด็กชาย พชัรวฒัน์ สิทธนินทธ์นโชค
24 58-23348 เด็กชาย รวโีรจน์ พนมนันทกิจ
25 58-23357 เด็กชาย เอกรัตน์ กลางสุวรรณ
26 00003 นาย ภานุภทัร์ บญุบรรเทงิ
27 00019 นาย เกียรติศักด์ิ จิ๋วจู
28 00053 นาย ธนภทัร มั่นเมือง
29 00055 นาย นันทวฒัน์ อิงต่าปาง
30 58-23178 เด็กหญิง ชนาภทัร ภารการ
31 58-23184 เด็กหญิง ยุพาวลัย์ นาชัยลาน
32 58-23187 เด็กหญิง วรัญญา ยุติธร
33 58-23192 เด็กหญิง อรวรา ผลอ าไพ
34 58-23227 เด็กหญิง เทพธดิา เอี่ยมลือนาม
35 58-23240 เด็กหญิง สุกัญญา นิสูงเนิน
36 58-23315 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ บญุประดับ
37 58-23321 เด็กหญิง ปณิตา อ้างสกุล
38 58-23861 เด็กหญิง เมธณีิ สนธเิศรษฐี
39 00006 เด็กหญิง กัญญาวร์ี ก้อนด้วง
40 00014 นางสาว สุนิสา แสวง
41 00015 เด็กหญิง ศิรประภา นาพรม
42 00022 นางสาว กัญชลิกา ฮะฮีร์
43 00079 เด็กหญิง สุมิตรา อ ามาตย์ไทย
44 00086 เด็กหญิง ภณิดา พรหมทอง
45 20010 นางสาว ณัฐฐากรณ์ สันทดั
46 20019 นางสาว ปยิะธดิา แสงหวัช้าง
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