
เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 09363 เด็กชำย กฤตยชน์ เขียวด ำ

3 09365 เด็กชำย คุณำพจน์ จิตตระกูล

5 09367 เด็กชำย ชนินทร์ ปรีกมล

7 09369 เด็กชำย ณัฐวงศ์ ตรงจริง

9 09371 เด็กชำย ธนกร มีสิงห์

11 09373 เด็กชำย ธนโชติ อยู่สุข

13 09375 เด็กชำย ธนวัฒน์ จุ้ยวงศ์

15 09377 เด็กชำย นัทธพงษ์ แทนเทือก

17 09379 เด็กชำย ปณิพัฒน์ เจตนเสน

19 09381 เด็กชำย ปัญจพล กำหวัง

21 09383 เด็กชำย ปุณนำวีย์ มะลิแดง

23 09385 เด็กชำย พัทธดนย์ จีนเล้ียง

25 09387 เด็กชำย พิพัฒน์ ครุธบึงพร้ำว

27 09389 เด็กชำย เพชรนรินทร์ เพชรัตน์

29 09391 เด็กชำย ภีรชัย ด่อนจันทร์

31 09393 เด็กชำย รัตติพงษ์ เปล่ียนกลำง

33 09395 เด็กชำย วัชรพล ครุฑวิเศษ

35 09397 เด็กชำย ศุภกิตต์ิ อินหำดกรวด

37 09399 เด็กชำย สุชำนนท์ ศิริมงคล

39 09401 เด็กชำย อธิภัทร พลยงค์

41 09403 เด็กหญิง จินตนำ ค ำหอม

43 09405 เด็กหญิง บุษยำ ช่อดำว

45 09407 เด็กหญิง สุภำวดี จันเพ็ชร

โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ

                   รำยช่ือนักเรียน ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 1  กลุ่ม A

วิชำ...................................................................

ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวเบญญำภำ  ม่วงไตร , นำงสำวกรรณิกำร์  เศียรอุ่น

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว

2 09364 เด็กชำย กันตพัฒน์ มีแสง

4 09366 เด็กชำย จิรภำส ขอเทียม

6 09368 เด็กชำย โชคศิริ ตุ่นหรัด

8 09370 เด็กชำย เดชฤทธ์ิ สำยบุญจันทร์

10 09372 เด็กชำย ธนกร ค ำจริง

12 09374 เด็กชำย ธนโชติ ปำปะเถ

14 09376 เด็กชำย ธนำกรณ์ อยู่ดี

16 09378 เด็กชำย บุรินทร์ สุพรรณำ

18 09380 เด็กชำย ปรมะ กันมำ

20 09382 เด็กชำย ปัญญำกร

ชุติพงศ์บุญ

เชิด

22 09384 เด็กชำย พงศกร ช ำรวย

24 09386 เด็กชำย พัสกร เมืองจันทร์

26 09388 เด็กชำย พุฒิพงศ์ ออดไธสง

28 09390 เด็กชำย ภำนุวัตร์ เนียนเหล่ียม

30 09392 เด็กชำย ภูวนำรถ ชุติพงศ์บุญเชิด

32 09394 เด็กชำย รำเชน ลำบวิเศษแท้

34 09396 เด็กชำย ศักด์ิสิทธ์ิ บำงย้ิม

36 09398 เด็กชำย ศุภฤกษ์ จันทร์สอน

38 09400 เด็กชำย อติเทพ กำรใจดี

40 09402 เด็กชำย อรรถวิท ทิพย์บุญทอง

42 09404 เด็กหญิง บุญญำลักษณ์ ขุนทรง

44 09406 เด็กหญิง ร่มเย็น มีไชยโย

46 09408 เด็กหญิง หทัยรัตน์ แซ่แต้

                   รำยช่ือนักเรียน ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 1  กลุ่ม B

วิชำ...................................................................

ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวเบญญำภำ  ม่วงไตร , นำงสำวกรรณิกำร์  เศียรอุ่น

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

1 09409 เด็กชำย ก้องเกียรติ ภูงำมดี

3 09411 เด็กชำย จิรชัย เกตุทอง

5 09413 เด็กชำย ณัฐพนธ์ ใจเดียว

7 09415 เด็กชำย ธนพัฒน์ ทองจันอับ

9 09417 เด็กชำย ธีรกมล เพ็งโคตร

11 09419 เด็กชำย ปฏิพัทธ ด ำสุข

13 09421 เด็กชำย พชรพล ไตรยสิงห์

15 09423 เด็กชำย วงศกร วงษ์ษำ

17 09425 เด็กชำย มงคลทอง สวัสดี

19 09427 เด็กชำย รัชชำนนท์ สภำภักตร์

21 09429 เด็กชำย สุภำษิต พลเสน

23 09431 เด็กหญิง กำญน์เกล้ำ แท่งทอง

25 09433 เด็กหญิง ชนิดำภำ มีสิงห์

27 09435 เด็กหญิง ฐิติพร มะลิวงค์

29 09437 เด็กหญิง ทิชำนันท์ สมบูรณ์

31 09439 เด็กหญิง ประภำนิช รอดเมือง

33 09441 เด็กหญิง ภำพิมล นิยมธรรมนิตย์

35 09443 เด็กหญิง มำริษำ ดุษฎีพงษ์

37 09445 เด็กหญิง วรรณพร อ้ึงธีรเดชวรกุล

39 09447 เด็กหญิง วิมลณัฐ กล่ ำอินทร์

41 09449 เด็กหญิง สุภัสสร ข ำกอแก้ว

43 09451 เด็กหญิง อัญธิชำ พัดกล่อม

โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ

         รำยช่ือนักเรียน  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 2 กลุ่ม A

วิชำ...................................................................

ครูท่ีปรึกษำ นำงชุดำภรณ์  แพทย์สวัสด์ิ , นำยปิยะ  สิงห์เรือง



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

2 09410 เด็กชำย เกียรติศักด์ิ จุ้ยวง

4 09412 เด็กชำย ชัยอนันต์ เพชรพ่วง

6 09414 เด็กชำย ธนพล ลุนสะแกวงษ์

8 09416 เด็กชำย ธัญยบูรณ์ มีมำก

10 09418 เด็กชำย นิติกำนต์ ใจงำม

12 09420 เด็กชำย กฤติพงศ์ พ่วงท่ำโก

14 09422 เด็กชำย พีระภัทร์ เพชรโรจน์

16 09424 เด็กชำย ภำคิไนย นกศรี

18 09426 เด็กชำย สุรชัย มีไชยโย

20 09428 เด็กชำย อมรเทพ ลำเลิศใล้

22 09430 เด็กชำย อัศวินทร์ ศรีบรรเทำ

24 09432 เด็กหญิง จรัญญำ ขุนทรง

26 09434 เด็กหญิง ฐำนิดำ จันทะดวง

28 09436 เด็กหญิง ทิฆัมพร ลอยประดิษฐ์

30 09438 เด็กหญิง ธันย์ชนก เอ้ือนก่ิง

32 09440 เด็กหญิง พัชรินทร์ ออมสิน

34 09442 เด็กหญิง มนิศรำ เล้ียวเรียน

36 09444 เด็กหญิง รำชำวดี สรน์จันทร์

38 09446 เด็กหญิง พรทิพย์ แซ่วี

40 09448 เด็กหญิง สุกัญญำ สิงห์เรือง

42 09450 เด็กหญิง อชิรญำ แจ้งสว่ำง

ครูท่ีปรึกษำ นำงชุดำภรณ์  แพทย์สวัสด์ิ , นำยปิยะ  สิงห์เรือง

โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ

         รำยช่ือนักเรียน  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 2 กลุ่ม B

วิชำ...................................................................



เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 09452 เด็กชำย กรกช กล่ ำศรี

3 09455 เด็กชำย ชัชนันท์ คงฝอย

5 09457 เด็กชำย ธีรโชติ ทองดี

7 09459 เด็กชำย บัญชำ บำงย้ิม

9 09461 เด็กชำย ปริญญำ บัวขจร

11 09464 เด็กชำย พิษณุ อุทร

13 09466 เด็กชำย รัชตะ อยู่คง

15 09468 เด็กชำย สิรภพ อ ำไพ

17 09471 เด็กชำย อดิศักด์ิ หิรัญเขต

19 09473 เด็กหญิง กุลนันท์ นวลทิม

21 09475 เด็กหญิง จิรำภำ ปล่องลม

23 09477 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ รำชขวัญ

25 09480 เด็กหญิง ณัฐธิดำ จงกลกลำง

27 09484 เด็กหญิง นภัสสร บุตรค ำ

29 09486 เด็กหญิง นันทิชำ เชำวน์ดี

31 09488 เด็กหญิง พิชำกำนต์ ขวัญเล็ก

33 09490 เด็กหญิง ภคพร ปำโน

35 09492 เด็กหญิง ยุวดี ผิวละออ

37 09495 เด็กหญิง เสำวลักษณ์ ทองเช้ือ

โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ

                 รำยช่ือนักเรียน  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 3 กลุ่ม A

วิชำ...................................................................

ครูท่ีปรึกษำ นำงสำววีระนุช  เอ่ียมละออ , นำยพิศำล  นุชจันทร์

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว

2 09453 เด็กชำย เจนภพ ฟูกัน

4 09456 เด็กชำย ชัยธัช โพธ์ิหล้ำ

6 09458 เด็กชำย นิระวัตร พรมศักด์ิ

8 09460 เด็กชำย ปภังกร บัวเผ่ือน

10 09463 เด็กชำย พัชรพล หิมวัลย์

12 09465 เด็กชำย พีรพัฒน์ ชัยวงค์

14 09467 เด็กชำย ศิวกร ชัยมงคล

16 09470 เด็กชำย สุรัตน์ ต้ังศรีวงศ์

18 09472 เด็กหญิง กัญญำ พอกทรัพย์

20 09474 เด็กหญิง จันทร์ฉำย รอดเกตุ

22 09476 เด็กหญิง จีรวรรณ ศรีเอ่ียม

24 09478 เด็กหญิง ญำณิศำ โพธ์ิเง่ียม

26 09482 เด็กหญิง ณิชำกร ทองดอนง้ำว

28 09485 เด็กหญิง นภัสสร แผ่ทอง

30 09487 เด็กหญิง ปวริศำ เขียวเขิน

32 09489 เด็กหญิง พิมพ์ชนก โตใหญ่

34 09491 เด็กหญิง ภัทรธิดำ บำงย้ิม

36 09494 เด็กหญิง สุชำนุช สินเอ่ียม

38 09496 เด็กหญิง อรอุรินทร์ ทองงำมดี

โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ

                 รำยช่ือนักเรียน  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 3 กลุ่ม B

วิชำ...................................................................

ครูท่ีปรึกษำ นำงสำววีระนุช  เอ่ียมละออ , นำยพิศำล  นุชจันทร์

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

1 09498 เด็กชำย ก้องภพ พันจันทึก

3 09500 เด็กชำย จักรำวุธ อุทธโยธำ

5 09502 เด็กชำย นันทพงศ์ ทองโกมุด

7 09504 เด็กชำย พงศกร เพชรรัตน์

9 09508 เด็กชำย อดิเทพ มนต์วิเศษ

11 09462 เด็กหญิง พิชชำภำ แก้ววิชัย

13 09510 เด็กหญิง กัญญำณัฐ โพธ์ินำ

15 09512 เด็กหญิง กัญญำรักษ์ ข ำคง

17 09514 เด็กหญิง กุลนันท์ รสหอม

19 09516 เด็กหญิง จุฑำมำศ รำชขวัญ

21 09518 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ ปะนำมะโก

23 09520 เด็กหญิง ณัฐกำนต์ สิงห์ทอง

25 09522 เด็กหญิง ณัฐณิชำ วงษ์สุวรรณ

27 09524 เด็กหญิง ณัฐนิชำ แสงท่ำน่ัง

29 09526 เด็กหญิง ทิพภำนันท์  คงมี

31 09529 เด็กหญิง ปวันรัตน์ มำนุวงค์

33 09532 เด็กหญิง พรพิมพ์ใจ แสนธิ

35 09534 เด็กหญิง ลิสำ กุลค ำ

37 09536 เด็กหญิง วิลัยวรรณ น้ ำเงิน

39 09538 เด็กหญิง สุภำภรณ์ โตอุ่นทิพย์

41 09540 เด็กหญิง อริสำ แก้วอินธิ

วิชำ...................................................................

ครูท่ีปรึกษำ นำงวันเพ็ญ  ม่วงสวน ,นำงสีดำ  มณีกูล

         รำยช่ือนักเรียน  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 4 กลุ่ม A

โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

2 09499 เด็กชำย กิตติคุณ สิงห์ลอ

4 09501 เด็กชำย ธำรำธร สินสุข

6 09503 เด็กชำย พงศกร มีเพ็ชร

8 09506 เด็กชำย ศุกลพัต แปนไมล์

10 09458 เด็กหญิง หทัยชนก น่ิมนวล

12 09509 เด็กหญิง กอรนันท์ พันธุตะ

14 09511 เด็กหญิง กัญญำพัชร ฟักประไพ

16 09513 เด็กหญิง กัลยำ อยู่คง

18 09515 เด็กหญิง ขวัญจิรำ สุขใส

20 09517 เด็กหญิง ชนิสรำ ถ่ินฐำน

22 09519 เด็กหญิง ณัฏฐ์สินี บัวจันทร์

24 09521 เด็กหญิง ณัฐชำ รักแก้ว

26 09523 เด็กหญิง ณัฐทิชำ สำรมะโน

28 09525 เด็กหญิง ตวิษำ วงศ์อนุ

30 09528 เด็กหญิง บัณฑิตำ วันทัศน์

32 09531 เด็กหญิง พรธีรำ อ่ ำพรม

34 09533 เด็กหญิง มรกต สินเอ่ืยม

36 09535 เด็กหญิง วรรณพร ค ำเข่ือน

38 09537 เด็กหญิง สิริกร สีกำล้ินทอง

40 09539 เด็กหญิง สุภำสิณี ปัญญำวุธพุฒิพร

ครูท่ีปรึกษำ นำงวันเพ็ญ  ม่วงสวน ,นำงสีดำ  มณีกูล

โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ

         รำยช่ือนักเรียน  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563   ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 4 กลุ่ม B

วิชำ...................................................................


