
หน้าที่ 1/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที่ 1-10

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 532
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

1  นางสาวอินท์ชลิตา  ทองขุนดำ  เบญจมราชูทิศ  

2  นางสาวชนิกานต ์ แก้วสีนวล  เบญจมราชูทิศ  

3  นางสาวกัลยารักษ์  รักทอง  เบญจมราชูทิศ  

4  นายภูริศ  แซ่จิว  เบญจมราชูทิศ  

5  นายกานต์พงศ ์ ภู่ภัทรโภคีย์  เบญจมราชูทิศ  

6  นางสาวธิรชา  ชะโนวรรณะ  เบญจมราชูทิศ  

7  นางสาวนัทธมน  เกตุเกลี้ยง  เบญจมราชูทิศ  

8  นางสาววรรณรวิ  ลีลาอุดม  เบญจมราชูทิศ  

9  นายดรัณภพ  วงศ์สุวรรณ  เบญจมราชูทิศ  

10  นางสาวพิชยา  ราโชกาญจน์  เบญจมราชูทิศ  

 

 



หน้าที่ 2/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที ่11-20

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 533
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

11  นางสาวอริญา  วิทยานุเคราะห์  เบญจมราชูทิศ  

12  นายชิตวัน  ขุนเจริญ  เบญจมราชูทิศ  

13  นางสาวศุภสุตา  ดวงแก้ว  เบญจมราชูทิศ  

14  นายพลาธิป  ทองมณีรัตน์  เบญจมราชูทิศ  

15  นางสาวอภิชยา  จุลษร  เบญจมราชูทิศ  

16  นางสาวศิรดา  อึงสุวรรณชาติ  เบญจมราชูทิศ  

17  นางสาวธดากรณ ์ ภู่เจริญวงศ์  เบญจมราชูทิศ  

18  นางสาวกมลชนก  บุญช่วย  เบญจมราชูทิศ  

19  นางสาวพนัชนันท ์ จันทร์เพ็ญ  เบญจมราชูทิศ  

20  นางสาวณัฐฌา  สุรธรรมวัฒน์  เบญจมราชูทิศ  

 

 



หน้าที่ 3/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที่ 21-30

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 534
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

21  นางสาวพนิตา  ขุนศรีจันทร์  เบญจมราชูทิศ  

22  นายกิตติกร  กิจวิจารณ์  เบญจมราชูทิศ  

23  นางสาวญานิศา  นุ่มนวล  เบญจมราชูทิศ  

24  นายรพิพงศ ์ บัวทอง  เบญจมราชรังสฤษฎิ์  

25  นายคณสรณ์  มีทรัพย์  เบญจมราชูทิศ  

26  นายกฤษณพงศ ์ มณีฉาย  สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  

27  นายรัฐภูมิ  รอดบน  เบญจมราชูทิศ  

28  นางสาวชนกนันท ์ ทองสว่าง  เบญจมราชูทิศ  

29  นางสาวพรทิพย์  ชนูดหอม  เบญจมราชูทิศ  

30  นางสาวภรณี  แก้วเกิด  เบญจมราชูทิศ  

 

 



หน้าที่ 4/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที ่31-40

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 535
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

31  นายภูสิทธิ  ศิริพันธ์  เบญจมราชูทิศ  

32  นายจักรภัทร  แก้วกับเพชร  เบญจมราชูทิศ  

33  นายธีฆะทัศน ์ ทองสม  เบญจมราชูทิศ  

34  นายณัฏฐ์พัชร ์ นาคมนต์  เบญจมราชูทิศ  

35  นางสาวกนกทิพย ์ ทิพย์เสภา  เบญจมราชูทิศ  

36  นายกฤษกร  ศรีสัจจัง  เบญจมราชูทิศ  

37  นางสาวชนิดาภา  เพ็ญมาศ  เบญจมราชูทิศ  

38  นางสาวอังศุมาลิน  จันทรโชติ  เบญจมราชูทิศ  

39  นางสาวเบญญาภา  บุญฤทธิ์  สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  

40  นางสาวศรัญญา  กาฟิว  เบญจมราชูทิศ  

 

 



หน้าที่ 5/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที ่41-50

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 536
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

41  นางสาวฉันชนก  บุญหาว  เบญจมราชูทิศ  

42  นายพงศ์ไพบูลย์  หนูทอง  เบญจมราชูทิศ  

43  นางสาวปานทองทิพย ์ ทิพยากูล  เบญจมราชูทิศ  

44  เด็กชายวทัญญ ู ชูสุวรรณ์  เบญจมราชูทิศ  

45  นายภูมินทร ์ พรหมอุตม์  สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

46  นายธนกร  ปาณะพงศ์  เบญจมราชูทิศ  

47  นางสาวธัญวรัตม์  นิลมา  เบญจมราชูทิศ  

48  นายวีรภัทร  รัตนพันธ์  สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

49  นายธราเทพ  คีรีโชติ  เบญจมราชูทิศ  

50  นางสาวชมพูนุท  ไทยสม  เบญจมราชูทิศ  

 

 



หน้าที่ 6/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที่ 51-60

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 537
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

51  นางสาวพิชญ์สินี  ดำนุ้ย  ไชยาวิทยา  

52  นายณัฐนัย  โพธิ์ศรี  เมืองนครศรีธรรมราช  

53  นายธัญพิสิษฐ์  บุญสุภาพ  ศรีธรรมราชศึกษา  

54  นางสาวพรศิริ  รณศิริ  ทุ่งสง  

55  นายคิรินธร  สุวรรณมาลย์  เบญจมราชูทิศ  

56  เด็กหญิงชัญญาภัค มาช่า  บุญอนงค์  เบญจมราชูทิศ  

57  นายภูนริช  เดชแก้ว  เบญจมราชูทิศ  

58  นายวิชวิทย ์ ว่องวราวาณิชย์  เบญจมราชูทิศ  

59  นางสาวสุรกาญจน ์ วรเวทย์ชลิต  ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  

60  นายวิศรุต  จันสังสา  ศรีธรรมราชศึกษา  

 

 



หน้าที่ 7/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที ่61-70

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 538
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

61  นางสาวฉัทชนัน  เพชรหนองชุม  เบญจมราชูทิศ  

62  นายชยพล  จันทร์วาศ  เบญจมราชูทิศ  

63  นายปภาวิชญ์  ศรีมณี  เบญจมราชูทิศ  

64  นายฑีฆวัฒน ์ สิริวิวัฒนะกุล  เบญจมราชูทิศ  

65  นายภคพล  ศรีราม  เบญจมราชูทิศ  

66  นายพงศ์สฤษฎิ ์ คนซื่อ  เบญจมราชูทิศ  

67  นายศรัณย ์ ขำเผือก  เบญจมราชูทิศ  

68  นางสาวอัยลดา  พลการ  เบญจมราชูทิศ  

69  นางสาวอรชร  ชาญณรงค์  ศรีธรรมราชศึกษา  

70  นางสาวนันท์นภัส  พรมมา  เบญจมราชูทิศ  

 

 



หน้าที่ 8/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที ่71-80

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 311
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

71  นางสาวลักษิกา  พันธ์มาศ  เบญจมราชูทิศ  

72  นางสาวรุ่งวราภร  อรรถพร  เบญจมราชูทิศ  

73  นางสาวณัฐพีรดา  อนันต์ถาวร  เบญจมราชูทิศ  

74  นางสาวเพชรฑิฆัมพร  ธานีรัตน์  เบญจมราชูทิศ  

75  นายสิรวิชญ ์ ดอกบัว  เทศบาลวัดท่าโพธิ์  

76  นางสาวภัทรพิมณ  ใจกระจ่าง  กัลยาณีศรีธรรมราช  

77  นายชินาธิป  เพชรรอด  เบญจมราชูทิศ  

78  นายจิรกิตติ์  อินทรัตนพล  ศรีธรรมราชศึกษา  

79  นายปุญญพัฒน์  บุญญานุกูล  ศรีธรรมราชศึกษา  

80  เด็กชายอุระคินทร ์ เอี่ยมศรี  สตรีทุ่งสง  

 

 



หน้าที่ 9/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที่ 81-90

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 331
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

81  นายพลสิทธิ์  เพ็งเมือง  ศรีธรรมราชศึกษา  

82  เด็กชายเอกราช  ปิยะเดช  ท้าวราษฎร์สงเคราะห์  

83  นายสรภัทร์  เสรีรัตน์  ศรีธรรมราชศึกษา  

84  นายพีรพัฒน์  ดีชู  ตรีนิมิตรวิทยา  

85  เด็กชายจันทณัฎฐ ์ พลเกษตร  ชะอวด  

86  นายปิยภัทร  แก้วมุขทอง  เทพมิตรศึกษา  

87  นายณัฐชนน  แป้นชาตรี  เบญจมราชูทิศ  

88  นายเลอศักดิ ์ นาคละออ  นาบอน  

89  นายยศธร  ชาญสวัสดิ์  เจริญวิทย์  

90  นายพสิษฐ ์ พฤกษา  หัวไทรบำรุงราษฎร์  

 

 



หน้าที่ 10/10

 
ใบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ   ลำดับที่ 91-100

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานที่  ห้อง 321
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ลงชื่อ หมายเหตุ

91  นายกนกพล  กำราญศึก  เบญจมราชูทิศ  

92  นางสาวพรกนก  ทองคำ  เบญจมราชูทิศ  

93  นางสาวพุดพิชญา  บุญสม  เบญจมราชูทิศ  

94  นายนิปุณ  บิลคามิส  เบญจมราชูทิศ  

95  นายติณติณฐ ์ อินทอง  เบญจมราชูทิศ  

96  นายกฤษกร  ริวรรณ  เบญจมราชูทิศ  

97  นายธาวิน  ภู่ดอก  เบญจมราชูทิศ  

98  นางสาวณ พชร  ณ อุบล  เบญจมราชูทิศ  

99  นายสิรวิชญ ์ ไชยจันทร์  เบญจมราชูทิศ  

100  นายทีปกร  ทองกัน  เบญจมราชูทิศ  

 


