
เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16012 นาย เกรียงศักด์ิ เอี่ยมสะอาด
2 16013 นาย จักรพันธ์ รูปสม
3 16014 นาย จิรชยา บริสุทธิ์
4 16029 นาย ศุภวชิญ์ เชิดชูธรรม
5 16067 นาย เทพฤทธิ ์ จาง
6 16110 นาย คุณากร แป้นเขียว
7 16111 นาย จิรวฒัน์ วงษ์สุวรรณ
8 16160 นาย ฆฤณธร วารี
9 16162 นาย ชวนากร  ดอกยีสุ่่น
10 นาย กฤษณะ ในพิมาย
11 นาย ชินวฒัน์ โพธิธ์า
12 นาย รัชจานนท์ ยอดสถิตย์
13 นาย พุทธพิร หิดเพ็ชร
14 16035 นางสาว เกศมณี มณีวงษ์
15 16037 นางสาว ชนิสรา  สนธกิุล
16 16039 นางสาว ญาณิศา เปี่ยมสะอาด
17 16040 นางสาว ดุสิตา  แสงเฉวตร
18 16042 นางสาว นลินี สุขสวสัด์ิ
19 16043 นางสาว บุษรากร นาคปรีชา
20 16045 นางสาว ปาริฉัตต์ จ่าพันธ์
21 16047 นางสาว พิชญาภา สีน ้าเงิน
22 16049 นางสาว มนฤดี  โสภา
23 16050 นางสาว รุจิราพร  ม่วงดี
24 16052 นางสาว ศุภรัตน์ ศรีค้า
25 16053 นางสาว สโรชา เที่ยงธรรม
26 16055 นางสาว สุดารัตน์ นิลยาน
27 16056 นางสาว สุธาทิพย์ เกษสมบูรณ์
28 16057 นางสาว สุวภทัร  สิทธชิัย
29 16059 นางสาว อมรรัตน์ กล่ินโฉม
30 16095 นางสาว บวรลักษณ์ แก้วพานทอง
31 16098 นางสาว พิชยา  คล้ายวรรณ
32 16198 นางสาว ภริูชญา   ใจซ่ือตรง
33 16202 นางสาว สุชาวดี คุ้มสมบัติ
34 16254 นางสาว อภชิญา วงษ์สุวรรณ
35 16289 นางสาว สุทัตตา  โพธิก์ล่ิน
36 16301 นางสาว สุธาทิพย์   วงศ์แวว
37 16304 นางสาว อาทิตติพร แสงสวา่ง
38 16389 นางสาว ณัฐฐชา แก้ววชิิต
39 16400 นางสาว อโนทัย ภดูอนนาง
40 16402 นางสาว อุบลสุวรรณ พิมพ์ขัน
41 16424 นางสาว พิชยา  โบกค้า
42 นางสาว กนกวรรณ บุญเกิด
43 นางสาว บุญยวยี์ วรรณวจิิตร
44 นางสาว พงษ์ชิตา เพิ่มพูน
45 นางสาว สุราณี จ้าปาเงิน

รำยชื่อนักเรยีน ระดบัมธัยมศึกษำปีที่ 4/2    ปีกำรศึกษำ 2562
แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร์-คณติศำสตร์

โรงเรยีนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1    อ ำเภอดอนเจดยี์   จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16020 นาย ปฏเิวช มีชะนะ
2 16071 นาย นภดล   เกตุสุริวงศ์
3 16220 นาย นวพล อินทร์มณี
4 16022 นาย พงศพัศ  อร่ามรัศมี
5 16027 นาย วฒิุพงษ์ เนตรประสม
6 16121 นาย นนทพัทธ์ นิลโรจน์
7 16131 นาย วโลดม  เจริญวงษ์
8 16133 นาย สหชาติ หอมสอาด
9 16182 นาย วฒิุพล อิ่มอ่วม
10 16215 นาย เทอดพิทักษ์   สวนสมบูรณ์
11 16083 นางสาว กมลวรรณ แช่มช้อย
12 16084 นางสาว กรรณิการ์ นิ่มกลัด
13 16086 นางสาว จิรัญญาณ์ อินตรา
14 16088 นางสาว ณัฐธดิา อู่อรุณ
15 16090 นางสาว ธญัชนก  สมจร
16 16091 นางสาว ธติิมา   แซ่ตั ง
17 16092 นางสาว ธญีาฎา  แสงทอง
18 16096 นางสาว พรรณชนก ภมุรินทร์
19 16100 นางสาว พิมลรัตน์ มีชนะ
20 16104 นางสาว วริศรา  กิจการเจริญรุ่ง
21 16106 นางสาว สุดาพรรษ  ธรรมใจ
22 16107 นางสาว สุวภทัร ปานดี
23 16140 นางสาว ขวญัเรือน  แสนรักสงบ
24 16145 นางสาว ธนัญญา ศิริวฒัน์
25 16146 นางสาว ธดิาอุมา วงษ์งาม
26 16148 นางสาว ปัทมา สุวรรณประทีป
27 16149 นางสาว เปมิกา มีทอง
28 16151 นางสาว เพ็ญพิชชา มาแก
29 16152 นางสาว ภทัรมน  ปานแสงเพ็ชร
30 16154 นางสาว ศศิกานต์  กรับทอง
31 16157 นางสาว อริษา วนัรัก
32 16206 นางสาว อริสา    สมบูรณ์
33 16287 นางสาว ณัฐปภสัร์   ฐิติวฒัณางกูล
34 16295 นางสาว ณัฐริกา  นามบุตรดี
35 16299 นางสาว พรรณษา  รูปสม
36 16388 นางสาว ชาลิสา  นาเอี่ยม
37 16391 นางสาว นัทธมน บุญรอด
38 16392 นางสาว ปรียานุช  เศษตะกิจ
39 16396 นางสาว มัณฑิตา  จ้าปีเรือง
40 16398 นางสาว วชิญาพร รุ่งสวา่ง
41 16401 นางสาว อรอนงค์ คุ้มพันธแ์ย้ม
42 17008 นางสาว ณัฐธดิา ศรีค้า
43 นางสาว ชนญาดา มัธยะมังกูล
44 นางสาว เด่นนภา อู่อรุณ
45 นางสาว นภสัวรรณ แย้มไสว
46 นางสาว ปวริศา ประนม

รำยชื่อนักเรยีน ระดบัมธัยมศึกษำปีที่ 4/3    ปีกำรศึกษำ 2562
แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร์-คณติศำสตร์

โรงเรยีนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1    อ ำเภอดอนเจดยี์   จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16018 นาย ธนาธร คงศิริ
2 16031 นาย อัมรินทร์ โมงชื่น
3 16114 นาย ฐิติศักด์ิ   อยูว่งษ์อั๋น
4 16120 นาย ธรีภทัร โกสุม
5 16130 นาย วทัญญู โชระเวก
6 16222 นาย ปรินทร การะเกตุ
7 16233 นาย อภชิัย สายรถ
8 16266 นาย ธนภทัร  พรหมทอง
9 16273 นาย พศวร์ี กล่ินหอม
10 16280 นาย วศัพล เคลือบสุวรรณ
11 16284 นาย อดิศร พลายละหาร
12 16309 นาย ชัยภทัร สวา่งศรี
13 16313 นาย ตันติกร แก้วเขียว
14 16319 นาย บุญญฤทธิ ์ กาฬภกัดี
15 16322 นาย ภทัรพล นาคศรีโพด
16 16327 นาย วรวฒิุ  โพธิพ์ันธุ์
17 16332 นาย อนุพงษ์ พลายละหาร
18 นาย ปณิธี ศรีข้าสุข
19 16033 นางสาว กมลพัฒน์  ทองอินทร์พงษ์
20 16038 นางสาว ชิดชนก อุบล
21 16054 นางสาว สุกัญญา มณีวงษ์
22 16101 นางสาว ภทัรวดี   จันทะแพน
23 16139 นางสาว กมลวรรณ ปู่ค้า
24 16147 นางสาว นันทพร  กลมกล่อม
25 16156 นางสาว อโนชา   พรมราช
26 16195 นางสาว ปัทมาภรณ์ กุฏริะ
27 16199 นางสาว ยุกานดา  บุญศรี
28 16204 นางสาว อภชิญา ยอดปราง
29 16238 นางสาว จรัญญา พิมปาน
30 16250 นางสาว วริศรา   แตงอ่อน
31 16251 นางสาว ศุภรักษ์  มีชนะ
32 16298 นางสาว ปิยะณัฐ มณีวงศ์
33 16338 นางสาว ชนาภา มั่นคง
34 16339 นางสาว ณัฏฐธดิา  พูลธนสวสัด์ิ
35 16341 นางสาว นงลักษณ์  พึ่งชะอุ่ม
36 16346 นางสาว ภคัจีรา  สังข์วรรณะ
37 16347 นางสาว มธรุดา เผ่าพงษ์
38 16348 นางสาว ละอองดาว ฉ่้าแจ่ม
39 16350 นางสาว สุทิมา  สุววิฒัน์ธนชัย
40 16385 นางสาว รัศม์ชญา ขจรกิจประเสริฐ
41 16386 นางสาว เกวลี สุกคง
42 16491 นางสาว พีรยา ชาติศิริ
43 17027 นางสาว ปภาณิน ตั งวโิรจนุกุล

รำยชื่อนักเรยีน ระดบัมธัยมศึกษำปีที่ 4/4    ปีกำรศึกษำ 2562
แผนกำรเรยีนคณติศำสตร ์– ภำษำอังกฤษ

โรงเรยีนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1    อ ำเภอดอนเจดยี์   จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16015 นาย จิรพัทธ ์ เพ็ชรรัตน์
2 16019 นาย ธรีพงษ์ ศรีเมือง
3 16024 นาย ภาณุวฒัน์ เรียนกะสิน
4 16079 นาย ภสิูทธิ ์ เปี่ยมสะอาด
5 16176 นาย พรพิพัฒน์   ทองสุข
6 16183 นาย สหภมูิ   วงสวสัด์ิ
7 16209 นาย เงินศพัศ บุตรตะสินธ์
8 17009 นาย พีรพัตน์ ใจกระสัน
9 นาย ธ้ารงศักด์ิ ภู่มาลา
10 นาย อภวิฒัน์ ค้าดี
11 นาย นนทพัทธ์ กลีทรัพย์
12 นาย ชาคริต บุตรสุรินทร์
13 นาย ธนากร อ่วมชื่น
14 นาย สราวธุ ปานเผือก
15 นาย ธนชัย ประสงค์ดี
16 นาย ธนวฒัน์ หมายกล้า
17 นาย พงศ์เทพ ศรีตองอ่อน
18 นาย จิระพงศ์ ฆอ้งบ้านโข้ง
19 นาย พงศิริภคั ศิริพงศ์คุณารัช
20 นาย ธนพนธ์ แก้วปานกัน
21 นาย ภทัรบูรณ์ นาคเกษม
22 นาย ธนพล สวา่งศรี
23 นาย เนติธร หาญพุฒ
24 16041 นางสาว นภสัสร  รสมณี
25 16044 นางสาว ปวริศา ยุติธรรม
26 16046 นางสาว พรภทัร ศิวลัิย
27 16048 นางสาว พิมพ์ลภสั แก้วปานกัน
28 16087 นางสาว ณัฐกาญจน์  ชูดี
29 16093 นางสาว นงนภสั  แบขุนทด
30 16142 นางสาว ชนิกานต์ ขวญังาม
31 16186 นางสาว กมลวรรณ  สามาทอง
32 16188 นางสาว จีรวรรณ ขวญังาม
33 16190 นางสาว ฉันทนา สามทอง
34 16197 นางสาว  พุทธชาติ พากเพียร
35 16200 นางสาว วรลักษณ์ พิกุลทอง
36 16243 นางสาว ธญัญกร ศิริจันทร์
37 16248 นางสาว รัญชิดา   ทุมซะ
38 16252 นางสาว สิรินาฎ ขาวพันธ์
39 16302 นางสาว สุรีรัตน์  หงษ์เวยีงจันทร์
40 16344 นางสาว ปีชิตา เข็มเงิน
41 นางสาว ญาณิษา แจ่มแจ้ง
42 นางสาว นภสัร เรืองทิพย์
43 นางสาว เปรมสิณี เหง่ียมศรี
44 นางสาว พัชชา จ้าปาศักด์ิ
45 นางสาว ธญัลักษณ์ รัตนเจียมรังษี

รำยชื่อนักเรยีน ระดบัมธัยมศึกษำปีที่ 4/5    ปีกำรศึกษำ 2562
แผนกำรเรยีนภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน

โรงเรยีนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1    อ ำเภอดอนเจดยี์   จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16028 นาย ศรายุทธ ชะอ้อน
2 16066 นาย ทินภทัร  วหิก
3 16072 นาย นฤชิต อาจหาญ
4 16073 นาย บรรณวชัร ชูพรม
5 16078 นาย ภสิูทธิ ์ ช้างเขียว
6 16081 นาย อนุชา คล่ีลา
7 16116 นาย ธนพงษ์ พลายเถือ่น
8 16125 นาย พันษา เครือวลัย์
9 16127 นาย ภาณุพงศ์   พุ่มเปล่ียน
10 16128 นาย ภริูพัฒน์   จันทร์สุวรรณ
11 16132 นาย วรัีช  เพ็ชรงาม
12 16164 นาย ณภทัร  ศรีตองอ่อน
13 16181 นาย วรรณรักษ์ สินโต
14 16185 นาย อ้านาจ  จิว๋จู
15 16207 นาย กฤษนัย  เกิดสมนึก
16 16259 นาย เจษฎา ดอกตาลยงค์
17 16263 นาย ณัฐภมูิ  เมืองแก้ว
18 16264 นาย เทวฤทธิ์ ฉ่้าดุม
19 16267 นาย ธนาดร ศรีค้าน้อย
20 16271 นาย บัณฑิต  อู่อรุณ
21 16281 นาย ศิวกร ดอกมะลิป่า
22 16323 นาย ภานุพงศ์ สาธวุงศ์
23 16329 นาย ศุภกิจ  ภกัรักษา
24 16333 นาย อมร ศรีทอง
25 16367 นาย นนทกานต์  สุพรรณคง
26 16368 นาย นัฏฐวตัน์ มาพ่วง
27 16370 นาย ปกรณ์ พ่วงรอดพันธ์
28 16377 นาย วรายุส สายทัศน์
29 นาย พรรษา ค้าสิงห์นอก
30 นาย พิณะศักด์ิ ยินดีรมย์
31 นาย ศุภชัย ไทยยิ ม
32 นาย สวติ อาศัยสุข
33 นาย อนุชิต น ้าทิพย์
34 16097 นางสาว พรลภสั เพ็งพันธ์
35 16192 นางสาว ณัฐธดิา  แจ่มจันทร์
36 16291 นางสาว ฟ้ารุ่ง มงคลคูณ
37 16293 นางสาว จิดาภา  เขียวหวาน
38 16294 นางสาว ฉววีรรณ ส่งเสริม
39 16296 นางสาว ธญัญาพร โพธิพ์ันธุ์
40 16297 นางสาว บุญธดิา นิ่มนวล
41 16300 นางสาว มณีรัตน์  แก้วเรือนทอง
42 16387 นางสาว จิตรลดา  พานทอง
43 16395 นางสาว ภทัรพร บัวทอง
44 17207 นางสาว อัญชิสา เพิ่มแพงพันธุ์
45 นางสาว รัชดาภรณ์ จตุราศรีบริสุทธิ์

รำยชื่อนักเรยีน ระดบัมธัยมศึกษำปีที่ 4/6    ปีกำรศึกษำ 2562
แผนกำรเรยีนภำษำอังกฤษ – สังคมศึกษำ

โรงเรยีนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1    อ ำเภอดอนเจดยี์   จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16023 นาย พุฒิพร แก้วน้อย
2 16026 นาย รัชตะ ร่มโพธิศ์รี
3 16030 นาย อัฐพงษ์ อินฉ้วน
4 16080 นาย วรวฒิุ ตนดี
5 16135 นาย อนุเทพ สุพรรณโรจน์
6 16161 นาย จิรัฎฐ์   เศรษฐ์กุลรัตน์
7 16173 นาย เนติพัฒน์ เจือจุย้
8 16175 นาย ประจักษ์  เชี่ยวชาญ
9 16234 นาย อภสิิทธิ์ แช่มโสภา
10 16235 นาย อัมรินทร์ ศรีบุญเพ็ง
11 16265 นาย ธณวรรฒ เกตุเห่ง
12 16269 นาย นรบดี แสนค้ามูล
13 16278 นาย รัฐพงศ์  รอดพล
14 16305 นาย กฤษฎา  อินสวา่ง
15 16307 นาย จักรินทร์  สุวรรณประทีป
16 16311 นาย ณัฐกานต์  เกิดโภคา
17 16316 นาย ธนาวฒิุ  พิเคราะห์แน่
18 16317 นาย ธรีะเดช อจลารัตน์
19 16318 นาย นันทิพัฒน์  กล่ินถือศิล
20 16331 นาย สุริยา ดวงจินดา
21 16373 นาย ภริูณัฐ ชิตสวสัด์ิ
22 17010 นาย ภาณุพงษ์ ทองคงหาญ
23 นาย จุลจักร จิตอ้าย
24 นาย ธนชัย อุบล
25 นาย นราธปิ สุดสวาท
26 นาย บุณยกร ศรเพ็ชร
27 นาย ศุภกิจ จันทร์ผ่ัว
28 นาย อนิรุตต์ วรสิทธิ์
29 16108 นางสาว อัญชลีกร แก้วปานกัน
30 16187 นางสาว ขวญัฤดี อินพูนวงศ์
31 16196 นางสาว พรธดิา วงษ์สุวรรณ
32 16247 นางสาว ภษูณิศา   ใจซ่ือตรง
33 16286 นางสาว ฐิติรัตน์  มังคุด
34 16292 นางสาว กฤศนรัตน์ ล้อมวงษ์
35 16303 นางสาว อรณิชา เจริญผล
36 16336 นางสาว กัญญา  ต้นสิงห์
37 16349 นางสาว วริษฐา  จันทร
38 16508 นางสาว ปภสัรา นิลพัตร์
39 นางสาว เขมณัชศรณ์ พุ่มพันธว์งศ์
40 นางสาว ฐิติมา พุ่มเปรม
41 นางสาว ถาวรีย์ เผ่าพงษ์คล้าย
42 นางสาว พนิดา ปานทอง
43 นางสาว พลอยจันทร์ แก้วอยู่
44 นางสาว รัชนีกร จตุราศรีบริสุทธิ์

รำยชื่อนักเรยีน ระดบัมธัยมศึกษำปีที่ 4/7    ปีกำรศึกษำ 2562
แผนกำรเรยีนภำษำอังกฤษ – สังคมศึกษำ

โรงเรยีนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1    อ ำเภอดอนเจดยี์   จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 นาย กฤษนัย ชมชื่น
2 นาย จิรายุส  จ้าปาเทศ
3 นาย ชลกาญจน์ สกุณี
4 นาย ชลธ ี พระคลอง
5 นาย ชานนท์ มีล้อม
6 นาย ธนกฤต มามีสุข
7 นาย ธนชัย  ปั้นทองค้า
8 นาย ธนวฒัน์ ศิลา
9 นาย ธรีพงศ์ กองพฤกษ์
10 นาย นฤภทีร อ่อนแก้ว
11 นาย นวพล ยอดวงษ์
12 นาย บุริศร์ สุดประเสริฐ
13 นาย ประณต ตนสารี
14 นาย พัสวรรณ เหลาศรี
15 นาย ยศพร อุทา
16 นาย วรัญญู พุ่มพวง
17 นาย วนัเฉลิม มีชะนะ
18 นาย วรีะพล ส่งศรี
19 นาย ศักด์ิณรินทร์ สีสะหัด
20 นาย สุรสิทธ์ โพรามาด
21 นาย อภชิัย  เสาวรส
22 นาย เอกราช นาเอี่ยม
23 นางสาว กชกร มุทุตา
24 นางสาว กัลยา อู่อรุณ
25 นางสาว กุศลิน อั วคนซ่ือ
26 นางสาว จาริกา แก้วเขียว
27 นางสาว จิดาภา อาจหาญ
28 นางสาว จิตติมา  แก้วศรีงาม
29 นางสาว จิราพรรณ  ศรีเจริญ
30 นางสาว จุฑามาศ   ผลละออ
31 นางสาว ชฎาพร หวนคะนึง
32 นางสาว ญานิศา ดียิง่
33 นางสาว ณัฐพร  นาคปานวงษ์
34 นางสาว ปนัดดา เซ่ียงเห็น
35 นางสาว ปาสิตา  ปานจันทร์
36 นางสาว พรสุดา  วงษ์สุวรรณ
37 นางสาว เพ็ญพิชชา หิรัญวงษ์
38 นางสาว แพรวา  ผิวแดง
39 นางสาว ลักษิกา กายแจ่ม
40 นางสาว วรกานต์ สมสุข
41 นางสาว สุเบญจา อิ่มสวสัด์ิ
42 นางสาว สุภาภรณ์ เรืองฤทธิ์
43 นางสาว สุรัลจนา  ดารา
44 นางสาว อภชิญา   บุปผาแช่ม
45 นางสาว อรณิชา บุตรน ้าเพ็ช
46 นางสาว อรวรรณ บุญเรืองรอด
47 นางสาว อลิษา พันธุเ์อก

รำยชื่อนักเรยีน ประกำศนียบัตรวิชำชพีปีที่ 1    ปีกำรศึกษำ 2562

โรงเรยีนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1    อ ำเภอดอนเจดยี์   จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ - สกุล


