
ห้อง  1

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52162 เด็กชายเจตนิพิฐ อวยชัย

2 52163 เด็กชายณรงค์ชัย ย่ีสารพัฒน์

3 52164 เด็กชายธนปิติพล จรณายุธ

4 52165 เด็กชายพงศ์กรณ์ พันธ์ภูมิ

5 52167 เด็กชายภัทรคุณ ศรประสิทธ์ิ

6 52168 เด็กชายลภัสกร พิลาไชย

7 52169 เด็กชายวรกันต์ วิจิตรไพบูลย์สุข

8 52201 เด็กชายณัฐดนัย โพธิบุรี

9 52170 เด็กหญิงดารินทร์ เตมีรัสมี

10 52171 เด็กหญิงธนภรณ์ มนต์วิเศษ

11 52172 เด็กหญิงธนัญชนก ระวิชัย

12 52173 เด็กหญิงธนาภา เกตานนท์

13 52174 เด็กหญิงพิชญาภัค ลอบลัด

14 52175 เด็กหญิงภคมณ แสงอังศุมาลี

15 52176 เด็กหญิงสิริกร เถ่ือนอาราม

16 52177 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลิมปวัฒนะ

17 52178 เด็กหญิงสุเพชรา บุษราตระกูล

18 52179 เด็กหญิงอมรทิพย์ ถึงแสง

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชาย   8  คน  หญิง  10   คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                  โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/1ก  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวเพ็ญจันทร์  สมศักด์ิ  ห้องประจ ำช้ัน  825  

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  2

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52180 เด็กชายกันตพงศ์ คฤคราช

2 52181 เด็กชายณฐพัชร์ จันวะโร

3 52182 เด็กชายธนกฤต จ านงผล

4 52183 เด็กชายธนกฤต สองพจน์

5 52184 เด็กชายภควัต มัญชุไพบูลย์

6 52185 เด็กชายศิรวิชญ์ โคมเดือน

7 52186 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปัณฑรางกูร

8 52187 เด็กหญิงชนกานต์ เทียนปัญจะ

9 52188 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สีสนิท

10 52189 เด็กหญิงธนภรณ์ ทวีสุข

11 52190 เด็กหญิงธัญพร ทองดี

12 52191 เด็กหญิงปริชญา ปัญจมาตย์

13 52192 เด็กหญิงปริยากร เอ้ือเฟ้ือสมบัติ

14 52193 เด็กหญิงพรปวีณ์ สร้อยคีรี

15 52194 เด็กหญิงพรปวีณ์ เบ้าประเสริฐกุล

16 52195 เด็กหญิงพิณฑ์พิชชา เวียงแสง

17 52196 เด็กหญิงวิรมณ พิสิษฐ์ศักด์ิ

18 52197 เด็กหญิงอภิมณท์ วงษ์นาหล้า

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชาย   6  คน  หญิง  12   คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                   โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/1ข  ครูประจ ำช้ัน นำงณัฐนิชำ  เน้ือจันทำ ห้องประจ ำช้ัน  825      



ห้อง  3

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52198 เด็กชายจิติณรงค์ ยะคะเสม

2 52199 เด็กชายจิรเมธ เพียรเงิน

3 52200 เด็กชายจิรัฏฐ์ คติพงศานุวัตร

4 52202 เด็กชายดนัยรัฐ ชอบบรรเลง

5 52203 เด็กชายพีรภัทร์ แก่นพะวา

6 52204 เด็กชายพุทธคุณ บรรณฑิตย์

7 52205 เด็กชายภัควรรธน์ กองบาง

8 52206 เด็กชายรัชพล จันทบุตร

9 52207 เด็กชายสุปวีณ์ แสนธาตุ

10 52208 เด็กหญิงกฤตวรรณ อุ่นจิตติ

11 52209 เด็กหญิงกีรติกุล ดวงฉ่ า

12 52210 เด็กหญิงขวัญจีรา นพคุณ

13 52211 เด็กหญิงจิตรานุช กันฮก

14 52212 เด็กหญิงชาคริยา เมตตาจิตสกุล

15 52213 เด็กหญิงฐิติมา กิมเล่งจิว

16 52214 เด็กหญิงธีร์จุฑา สูญทุกข์

17 52215 เด็กหญิงอาทิตยา พฤกษา

18 52400 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พันธ์จารุชิต

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชาย   9  คน  หญิง  9   คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                    โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/2ก  ครูประจ ำช้ัน นำงพรพิมล  ตัญญะ ห้องประจ ำช้ัน  824      
รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  4

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52216 เด็กชายกชเมธ หล้าดวงดี

2 52217 เด็กชายชานนท์ ศรีสวัสด์ิ

3 52218 เด็กชายฐปนรรฆ์ จงมีสุข

4 52219 เด็กชายณฐกร พรหมสุวรรณ

5 52220 เด็กชายธนภัทร โรจนภานุกร

6 52221 เด็กชายธนาพิพัฒน์ อิทธโยภาสกุล

7 52222 เด็กชายปภาวิชญ์ กมลรักษ์

8 52223 เด็กชายพีรวิชญ์ วัฒนศิริ

9 52224 เด็กชายภัทร ภิรมย์ไชย

10 52225 เด็กชายภัทรธนกฤต พลีวัฒนกุล

11 52226 เด็กหญิงกมลพร เอียจะบก

12 52227 เด็กหญิงกวิสรา ธรรมิกพงษ์

13 52228 เด็กหญิงกัญญาพัชร สืบข าเพชร

14 52229 เด็กหญิงณิชาภัทร ตันจินซุย

15 52230 เด็กหญิงณิรัชญา กัลยานุกูล

16 52231 เด็กหญิงทอขวัญ บุญญาวัฒน์

17 52232 เด็กหญิงธนกร คงเสง่ียมวงศ์

18 52233 เด็กหญิงม่ิงมาตา ปิตาระเต

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชาย  10   คน  หญิง  8   คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                    โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/2ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวนันทรัต  จำรุทโรภำสน์  ห้องประจ ำช้ัน  824    

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  5

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52234 เด็กชายกตัญญู อัครเสถียรพงศ์

2 52235 เด็กชายจิรภัทร รัตนะ

3 52236 เด็กชายชยังกูร ร่มโพธ์ิทอง

4 52237 เด็กชายณฐรัช วรรณพิรุฬ

5 52238 เด็กชายณัฐคุณ เกตุเขียว

6 52239 เด็กชายณัฐชนนท์ จงกลพืช

7 52240 เด็กชายปัณณธร ธนะสารสมบัติ

8 52241 เด็กชายปุญญพัทธ์ กองชุมพล

9 52242 เด็กหญิงจิรภิญญา สุวรรณโชติ

10 52243 เด็กหญิงชลธิดา กินะชัย

11 52244 เด็กหญิงชัญญา พานิชย่ิง

12 52245 เด็กหญิงฐิตาพร พิทักษ์ผล

13 52246 เด็กหญิงฑิมพิกา จรพินิจ

14 52247 เด็กหญิงณภิตา ทวีวชิรา

15 52248 เด็กหญิงณัฐณิชา พันทะลี

16 52249 เด็กหญิงพาขวัญ บัวน่วม

17 52250 เด็กหญิงรติยา วิญญาณ

18 52251 เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชาย   8  คน  หญิง  10   คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/3ก  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวสุทัศนีย์  สมมำตย์  ห้องประจ ำช้ัน  823       
                    โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ช่ือ - นำมสกุล

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565



ห้อง  6

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52252 เด็กชายกฤชณัท เดชะองอาจ

2 52253 เด็กชายการัณญวิศ พงษ์ประสิทธ์ิ

3 52254 เด็กชายชัธนันท์ ศรีสวัสด์ิ

4 52255 เด็กชายชิติพัทธ์ คงเจริญ

5 52256 เด็กชายณฐกร ค าลือสาย

6 52257 เด็กชายณัฐภัทร อู่วิเชียร

7 52258 เด็กชายบุณยทรัพย์ ฮวยตระกูล

8 52259 เด็กชายวรภัทร์ บัตรมาก

9 52260 เด็กชายวีรภัทร วงษ์ศรีรัตน์

10 52261 เด็กชายศุภณัฐ เพชรพูล

11 52262 เด็กชายสิรดนัย ไตรรัตน์สิงหกุล

12 52263 เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญชู

13 52264 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธรรมรัตน์

14 52265 เด็กหญิงเบญญาภา ชัยพันธ์

15 52266 เด็กหญิงพรชนก กระฉอดนอก

16 52267 เด็กหญิงพลอยณิศา ธนะพงศ์ธ ารงกูล

17 52268 เด็กหญิงภัทรวดี โกสุมดิษพล

18 52269 เด็กหญิงวิรัลพัชร เนาวภาส

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชาย  12   คน  หญิง  6   คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/3ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวสุทัศนีย์  สมมำตย์   ห้องประจ ำช้ัน  823  

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ



ห้อง  7

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52270 เด็กชายกันตพัฒน์ เจริญล้ิมประเสริฐ

2 52271 เด็กชายฐิติวัชร์ ราศรีสิทธ์ิ

3 52272 เด็กชายธนกฤต วรรณพุฒ

4 52273 เด็กชายปกป้อง สุนทรโชติ

5 52274 เด็กชายปฐมพงศ์ ศรีสุขโข

6 52275 เด็กชายพรรษวุฒิ ปานเขียว

7 52276 เด็กชายภีมพล คัยนันทน์

8 52277 เด็กชายวชิรวิชญ์ ฉายแสง

9 52278 เด็กชายสุขพล พรมกลาง

10 52279 เด็กหญิงเกษธิดา คงภิรมย์ช่ืน

11 52280 เด็กหญิงเขมจิรา บุญส่ง

12 52281 เด็กหญิงชมพูนุช มิตรโกสุม

13 52282 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์ รัตนมณี

14 52283 เด็กหญิงณัฐกฤตา ชายทอง

15 52284 เด็กหญิงณิชาพัชร์ นามนุชสกุลกิจ

16 52285 เด็กหญิงพิชญ์เนตร วิสุทธิวรรณ

17 52286 เด็กหญิงรินรดี โชคบุญธิยานนท์

18 52287 เด็กหญิงวนัชพร พาหะนิชย์

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) ชาย  9   คน  หญิง  9   คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/4ก  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวพลอยไพลิน  ดีหอมศิล  ห้องประจ ำช้ัน  431       

                    โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ



ห้อง  8

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52288 เด็กชายญาณกวี ทองดี

2 52289 เด็กชายธนกฤต เวชปรีชา

3 52290 เด็กชายธนธัส จริยธรรม

4 52291 เด็กชายปัณณธร จันทร์เกษม

5 52292 เด็กชายภาวิช พรวงศ์ทอง

6 52293 เด็กชายโภคิณ ศรีสุนทร

7 52294 เด็กชายศิวกร ประสงค์สอน

8 52295 เด็กชายศุภณัฐ มณีวงศ์

9 52296 เด็กหญิงกุลพัชร คล้ายทอง

10 52297 เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณรัตนศรี

11 52298 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ลียะวณิชย์

12 52299 เด็กหญิงญาณิกา อุทเยศร์

13 52300 เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ สมบุญรัตน์

14 52301 เด็กหญิงณัฐนรี โกตุม

15 52302 เด็กหญิงป่ินสุดา เตชะสา

16 52303 เด็กหญิงภัทรภร ดาราพงษ์

17 52304 เด็กหญิงมนัสนันท์ งามกิจปราโมทย์

18 52305 เด็กหญิงวชิราภรณ์ จอกแก้ว

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) ชาย   8   คน  หญิง  10  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/4ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงวิไล  มำนะประดิษฐ์  ห้องประจ ำช้ัน  431   

                      โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ



ห้อง  9

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52306 เด็กชายกิตติก าธร อุทัยทอง

2 52307 เด็กชายคณิศร นุชอาวรณ์

3 52308 เด็กชายจิรพัฒน์ ธรรมสุวรรณ์

4 52309 เด็กชายชยพล วงษ์มี

5 52310 เด็กชายณัฐพัฒน์ หันจางสิทธ์ิ

6 52311 เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์สวัสด์ิ

7 52312 เด็กชายเตชินท์ ยนตะศาต

8 52313 เด็กชายธีรพงศ์ พูลสวัสด์ิ

9 52314 เด็กชายปุญญพัฒน์ ทองประเสริฐ

10 52315 เด็กชายพงศกร สุขสมบูรณ์

11 52316 เด็กชายพงศ์พล ศิริตาหนึง

12 52317 เด็กชายภัทรพล วีรุปกรณ์

13 52318 เด็กชายภูดล ประคองวงค์ศรี

14 52319 เด็กชายราเชนทร์ ชุ่มน้ าค้าง

15 52320 เด็กหญิงณัฏฐณิชา รุจิภานนท์

16 52321 เด็กหญิงวณิชญา เอกวัตร์

17 52322 เด็กหญิงวิริยา วิเศษพันธ์ุ

18 52323 เด็กหญิงสิริกร เต็นประโคน

19 52324 เด็กหญิงสุทธิดา บุญเนตร

20 52325 เด็กหญิงสุธาสินี ทรัพย์มี

21 52326 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เจิมถาวร

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (เตรียมทหาร) ชาย  14  คน  หญิง  7  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                       โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/5ก  ครูประจ ำช้ัน  นำยวัฒนำ  อ่อนส ำลี  ห้องประจ ำช้ัน  724  
รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  10

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52327 เด็กชายจิรพนธ์ เสง่ียมวงค์

2 52328 เด็กชายชูเกียรติ การะเกตุ

3 52329 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ แดงเจริญ

4 52330 เด็กชายโมทนา โอ๋วงศ์เจริญ

5 52331 เด็กชายรัชชานนท์ บุตรสาลี

6 52332 เด็กชายรามิล กิจเปรมศักด์ิ

7 52333 เด็กชายรุ่งเรือง ร่าร่ืน

8 52334 เด็กชายวัชรพงษ์ เตียงงา

9 52335 เด็กชายวายุรัตน์ ทองเรืองรอง

10 52336 เด็กชายศิวกร อุทิศ

11 52337 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีปราชญ์

12 52338 เด็กชายอธิบดี สันสินธ์ุงาม

13 52339 เด็กชายอธิศพงศ์ จันทร์กระจ่าง

14 52340 เด็กชายอภิชาติ ภุ่พิมล

15 52341 เด็กหญิงเกวลิน ไวยรัตน์

16 52342 เด็กหญิงณัฏฐวิศา แพงไพรี

17 52343 เด็กหญิงพนิตพร วิหกเหิร

18 52344 เด็กหญิงพิมพ์นภัส กิติวิริยกุล

19 52345 เด็กหญิงมนรดา นาคเกิด

20 52346 เด็กหญิงสายฤดี น่วมพิพัฒน์

21 52347 เด็กหญิงอริศรา สุนทร

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (เตรียมทหาร) ชาย  14  คน  หญิง  7  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                       โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/5ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวรุ่งทิวำ  ถำจำจ้ัน  ห้องประจ ำช้ัน  724   

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  11

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52348 เด็กชายเจตนิพัทธ์ นิยุตรานนท์

2 52349 เด็กชายณภัทร พันเฟ่ือง

3 52350 เด็กชายแทนคุณ แจ่มศรี

4 52351 เด็กชายธนากร คงเจริญ

5 52352 เด็กชายนนทพันธ์ หนองน้ าขาว

6 52353 เด็กชายปัณณวิชญ์ นนทวิชิต

7 52354 เด็กชายพนธกร สัตตบุศย์

8 52355 เด็กชายพิสิษฐ์ ชัยเดช

9 52356 เด็กชายภูคณิศร์ สุขาเขิน

10 52357 เด็กชายอชิรวิชญ์ ข้อแก้ว

11 52358 เด็กหญิงจิตรวรรณ บุญเต้ีย

12 52359 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมพันใจ

13 52360 เด็กหญิงนยฏา ทัพคง

14 52361 เด็กหญิงบุณยกร สาแฉล้ม

15 52362 เด็กหญิงปัญญาพร ศิริงาน

16 52363 เด็กหญิงรัชประภา พิลาออน

17 52364 เด็กหญิงศรัญญา ธรรมศร

18 52365 เด็กหญิงสุกฤตา นพกาศ

19 52366 เด็กหญิงสุจิตรา ทองทาบ

20 52367 เด็กหญิงอชิรญา วงษา

21 52368 เด็กหญิงอรัญญา เรืองเจริญ

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (เตรียมวิศวะ - สถาปัตย์) ชาย  10  คน  หญิง  11 คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/6ก  ครูประจ ำช้ัน  นำยกิจจำ  ตรีสำม  ห้องประจ ำช้ัน  723     

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  12

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52369 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ เขียวมนต์

2 52370 เด็กชายณัฐดนัย เทพศาสตรา

3 52371 เด็กชายธนากร ทองนุช

4 52372 เด็กชายธีธัช รัตนตรัย

5 52373 เด็กชายพิวรรณ แจ่มจรูญ

6 52374 เด็กชายภูดิณัฏฐ์ บุญวัธนะศักด์ิ

7 52375 เด็กชายภูริภัสร์ กล่ าตระกูล

8 52376 เด็กชายวชิรวิชญ์ สุดสวาท

9 52377 เด็กชายสนชัย ตัวต้ัง

10 52378 เด็กชายอชิตพนธ์ ป่ินยะกูล

11 52379 เด็กหญิงกษิรา สอ้านวงค์

12 52380 เด็กหญิงกัญชลิกา ปะปุนไร่

13 52381 เด็กหญิงใจบุญ เผ่ือนภูมิใจ

14 52382 เด็กหญิงณิชาพร อามาตสมบัติ

15 52383 เด็กหญิงน้ าใส ปุณชัยวิลาศ

16 52384 เด็กหญิงปภาวรินท์ จันทร์แดง

17 52385 เด็กหญิงพิชญ์สิณี จงใจสุรธรรม

18 52386 เด็กหญิงภัทรธีรนันท์ ข ายศ

19 52387 เด็กหญิงรชยา ประเสริฐ

20 52388 เด็กหญิงศิวปรียา ดารารัตน์

21 52389 เด็กหญิงสุชานุช สระอุบล

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (เตรียมวิศวะ - สถาปัตย์) ชาย  10  คน  หญิง  11  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/6ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย ห้องประจ ำช้ัน  723   

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ



ห้อง  13

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52390 เด็กชายจิรันธนิน เล่ียมแหลม

2 52391 เด็กชายฐาภพ จันทร์เกษ

3 52392 เด็กชายณพดล เตียงหงษากุล

4 52393 เด็กชายธนกฤต ตรีเดช

5 52394 เด็กชายภรัณยู ทับทอง

6 52395 เด็กชายภูชิสส์ อาจวิชัย

7 52396 เด็กชายอมรพงศ์ กุนที

8 52397 เด็กหญิงกนกวรรณ วรบุตรโชคไพศาล

9 52398 เด็กหญิงกวิสรา ขุนพิลึก

10 52399 เด็กหญิงกัญญณัฐ ปาวิลัย

11 52401 เด็กหญิงชนันธร ประจวบสุข

12 52402 เด็กหญิงญาณิศา รามสันเทียะ

13 52403 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เลิศอัษฎานนท์

14 52404 เด็กหญิงณิชนันทน์ โชคพานิชศิริ

15 52405 เด็กหญิงณิชมน น้องรัก

16 52406 เด็กหญิงทักษอร สิงห์นารายณ์

17 52407 เด็กหญิงนภารัตน์ รักพวก

18 52408 เด็กหญิงเพชรน้ าหน่ึง ผลเจริญ

19 52409 เด็กหญิงรักษิณา อุทิศ

20 52410 เด็กหญิงสุพิชชา สุขขะ

21 52440 เด็กหญิงกัญญาทรรศ์ ทาสีค า

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (เตรียมแพทย์ - พยาบาล) ชาย  7  คน  หญิง  14  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/7ก  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวสุทน  บัวลพ ห้องประจ ำช้ัน  731 

                      โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ



ห้อง  14

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52411 เด็กชายกรัณย์ อุปถัมภ์

2 52412 เด็กชายเจมส์  กรมิษฐ์ รัสเซ่ิล

3 52413 เด็กชายดารัณ วงษ์ค า

4 52414 เด็กชายประพุทธ์ หมอกพรม

5 52415 เด็กชายพชรดนัย พิเศษ

6 52416 เด็กชายวชิรเทพ วรรณเสน

7 52417 เด็กชายวชิรวิชญ์ ค าซ้อน

8 52418 เด็กชายอชิรวุฑฒ์ิ ทองดี

9 52419 เด็กหญิงกรรวี เศรษฐีไพบูลย์

10 52420 เด็กหญิงกุลรัศม์ิ มหาวิริโยทัย

11 52421 เด็กหญิงชนิกานต์ ชมภูพาน

12 52422 เด็กหญิงณพัชญา เกตุแก้ว

13 52423 เด็กหญิงณัฐฏ์ฑปาณี ปัญจอภิญญาณ

14 52424 เด็กหญิงณิชากร เอ่ียมอักษร

15 52425 เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วศรีงาม

16 52426 เด็กหญิงนารดา ลีระสันทัดกุล

17 52427 เด็กหญิงปพิชญา เกิดแก้ว

18 52428 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เพ็งเจริญ

19 52429 เด็กหญิงภูณดา เหลาไชย

20 52430 เด็กหญิงรวิสรา เจริญกิจวนารักษ์

21 52431 เด็กหญิงวิภาดา วนาพรรณ์

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (เตรียมแพทย์ - พยาบาล) ชาย  8  คน  หญิง  13  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/7ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวเสำวลักษณ์  โทค ำมำ ห้องประจ ำช้ัน  731 
                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ



ห้อง  15

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52432 เด็กชายกฤตพล วาสี

2 52433 เด็กชายเดชาธร ศิริศักด์ิ

3 52434 เด็กชายธนากร เพ่ิมนิยมกิจ

4 52435 เด็กชายนคเรศ อ้ึงเส็ง

5 52436 เด็กชายพุฒิพงศ์ เหมบัวกลัด

6 52437 เด็กชายสินธพ วรสิทธ์ิ

7 52438 เด็กชายอติวัชช์ โสทรอุดมทรัพย์

8 52166 เด็กชายพิทักษ์พงษ์ กล่ ารัศมี

9 52439 เด็กหญิงกฤตพร พูลสมบัติ

10 52441 เด็กหญิงธนภรณ์ โตสิน

11 52442 เด็กหญิงนฤมล จุมจันทร์

12 52443 เด็กหญิงนัทธมน อุดมฤกษ์เสรีชัย

13 52444 เด็กหญิงปรียาณัฐ อาษายุทธ

14 52445 เด็กหญิงพิมพิษา ยมโชติ

15 52446 เด็กหญิงภวิตรา อุ้มอ าพร

16 52447 เด็กหญิงรินลดา ต่ง

17 52448 เด็กหญิงวิจิตรา รอดแก้ว

18 52449 เด็กหญิงศศิพิมล พรหมมา

19 52450 เด็กหญิงศิรกาญจน์ ศิริเพ็ชร

20 52451 เด็กหญิงสุภิญญา อินตา

21 52452 เด็กหญิงอุมาวรัทย์ นิธิพงศาสุข

แผนการเรียน อังกฤษ - จีน  (เตรียมทักษะภาษาสากล) ชาย  7  คน  หญิง  14  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/8ก  ครูประจ ำช้ัน  นำงเพ็ญศรี  เพ็ชรสมบัติ  ห้องประจ ำช้ัน  441   

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  16

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52453 เด็กชายกฤษนันท์ ง้ิวสะ

2 52454 เด็กชายขวัญชัย บวรเอนกสกุล

3 52455 เด็กชายจักรพรรณ เต็กเป้ง

4 52456 เด็กชายบุญยวุฒิ ขันติวิริยะพานิช

5 52457 เด็กชายปรเมษฐ์ ประเสริฐ

6 52458 เด็กชายวรวรรชน์ แก้วค า

7 52459 เด็กชายวรวิทย์ สุริยมาตย์

8 52460 เด็กชายวสุพล รัตนบุรี

9 52461 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประเสริฐ

10 52462 เด็กหญิงชัญญา สดใส

11 52463 เด็กหญิงฐิติภัทร ม้าหลวง

12 52464 เด็กหญิงณฐพัชร คงจีน

13 52465 เด็กหญิงนันทิชา ผลถาวรสุข

14 52466 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เช้ือจันอัด

15 52467 เด็กหญิงพิศารัตน์ เดชพิทักษ์

16 52468 เด็กหญิงเพชรดา มงคลพิทักษ์

17 52469 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จินตนารัตนกุล

18 52470 เด็กหญิงภัทรา พุทธวักขิต

19 52471 เด็กหญิงสุทธดา ศุขศิริ

20 52472 เด็กหญิงสุวพิชชา ทิพนันท์

21 52473 เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์เสนา

แผนการเรียน อังกฤษ - จีน  (เตรียมทักษะภาษาสากล) ชาย  8  คน  หญิง  13  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

                    โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/8ข  ครูประจ ำช้ัน  นำยชำตรี  นพกำล  ห้องประจ ำช้ัน  441 
รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565



ห้อง  17

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52474 เด็กชายกิตติทัต คลังแก้ว

2 52475 เด็กชายกิตติศักด์ิ หางแก้ว

3 52476 เด็กชายณัฏฐากร เวศวงศ์ษาทิพย์

4 52477 เด็กชายธนวัฒน์ พัดโบก

5 52478 เด็กชายปภัสชล ค าศรีสุข

6 52479 เด็กชายปรัตถกร ยืนทน

7 52480 เด็กชายรชตะ โรจนวิทยโอภาส

8 52481 เด็กชายวรเมธ รุ่งเเสง

9 52482 เด็กหญิงกรรวี วรทญานันทน์

10 52483 เด็กหญิงกฤษชนก วรพิพัฒน์

11 52484 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญญาวัฒน์

12 52485 เด็กหญิงกิตติณัฐ ตรีเมฆ

13 52486 เด็กหญิงณัฎฐพัชร โอนธรรม

14 52487 เด็กหญิงพรชนก โชติปทุมวรรณ

15 52488 เด็กหญิงวริษฐา ศรีมาลา

16 52489 เด็กหญิงวันวิสาข์ อู่ศิริ

17 52490 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ตันศิริ

18 52491 เด็กหญิงสุญาดา พิมพ์แก้ว

19 52492 เด็กหญิงสุวภัทร เพ็ญโฉม

20 52493 เด็กหญิงอคิราภ์ กาญจนวัฒน์

21 52494 เด็กหญิงอันนา ดารากร ณ อยุธยา

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (ท่ัวไป) ชาย  8  คน  หญิง  13  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                    โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/9ก  ครูประจ ำช้ัน  นำงสุภัทรำ  จวงอินทร์ ห้องประจ ำช้ัน  722    

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  18

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52495 เด็กชายกฤตภาส ดาพนม

2 52496 เด็กชายจิรัฏฐ์ ค าหาญ

3 52497 เด็กชายณัฐนันท์ แสวง

4 52498 เด็กชายธนกฤต แป้นทับทิม

5 52499 เด็กชายพัทธนันท์ แก้วมณีวงษ์

6 52500 เด็กชายพิชาชาญ แสนสวาท

7 52501 เด็กชายรัตนชาติ แก้วจารนัย

8 52515 เด็กชายอนันดา เนาวโอภาส

9 52502 เด็กหญิงกฤษณี เตียวเจริญ

10 52503 เด็กหญิงจันทร์จิรา เอ่ียมสุข

11 52504 เด็กหญิงญาดา เพ็ชรงาม

12 52505 เด็กหญิงณัชชา นิลประเสริฐ

13 52506 เด็กหญิงธนัชญา เกลียวชมพูนุท

14 52507 เด็กหญิงพรชนก กู้เกียรติกาญจน์

15 52508 เด็กหญิงพรรณภรณ์ ศรีวัฒนะ

16 52509 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วรรณราช

17 52510 เด็กหญิงภคพร รัตนสินธ์

18 52511 เด็กหญิงสิรัชชา บุญรอด

19 52512 เด็กหญิงสุจิรา บุญเกษม

20 52513 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุระถา

21 52514 เด็กหญิงสุภัสสร ธรรมไพศาล

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (ท่ัวไป) ชาย  8  คน  หญิง  13 คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/9ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงอิสรำ  วิรัชกุล  ห้องประจ ำช้ัน  722    
รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  19

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52516 เด็กชายกันตพงษ์ นาคสุก

2 52517 เด็กชายฑีฆายุ กัลยาสนธ์ิ

3 52518 เด็กชายธณเทพ ตันสุทัศน์

4 52519 เด็กชายธีรภัทร์ นักเคน

5 52520 เด็กชายนนท์รวิศ หวังอรุณโรจน์

6 52521 เด็กชายปรัชญา ประเสริฐผล

7 52522 เด็กชายพรรษิษฐ์ ประสิทธ์ิสังข์

8 52523 เด็กชายรัชชานนท์ งามพิง

9 52524 เด็กชายวินทกร ขาวอ่อน

10 52525 เด็กชายสกลพร ร่ืนเจริญ

11 52526 เด็กชายสุวิศิษฎ์ กาญจนารักษ์

12 52527 เด็กหญิงชัชญาณิช จันทร์สุรินทร์

13 52528 เด็กหญิงญาดา หวลจิตต์

14 52529 เด็กหญิงณัฐปวีร์ เชาว์ประสิทธ์ิ

15 52530 เด็กหญิงปณิตา สาคร

16 52531 เด็กหญิงปัณฑิตา ทับประทุม

17 52532 เด็กหญิงพิชญธิดา แสงดี

18 52533 เด็กหญิงภัทรวดี บางพระ

19 52534 เด็กหญิงภูษิตา วันทองสุข

20 52535 เด็กหญิงเวทิตา จุ่นเจริญ

21 52536 เด็กหญิงอริศรา ศรีพิบูลย์

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (ท่ัวไป) ชาย  11 คน  หญิง  10  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

                      โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/10ก  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวมะลิวัลย์  ศิริวรรณ ห้องประจ ำช้ัน  725  

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565



ห้อง  20

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52537 เด็กชายกิตติภณ คินันท์

2 52538 เด็กชายณภัทร หวังทิวกลาง

3 52539 เด็กชายณัฐฐากร แสนฝ้าย

4 52540 เด็กชายธนภัทร บ ารุงวงศ์

5 52541 เด็กชายธัชนน ปัญญาเลิศ

6 52542 เด็กชายธีโชติ ยศค าลือ

7 52543 เด็กชายพชรพล วงษ์ทอง

8 52544 เด็กชายพิสิฎจ์พล พอดี

9 52545 เด็กชายพีรวิชญ์ สัมฤทธ์ิ

10 52546 เด็กชายภัทรพงศ์ หล าสวัสด์ิ

11 52547 เด็กชายสิปกรณ์ สุบิน

12 52548 เด็กชายอโณทัย พรมแดน

13 52549 เด็กหญิงโชติกา พิทักษ์ผล

14 52550 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บูรณะวงศ์ตระกูล

15 52551 เด็กหญิงดาริน ศรีพิพัฒน์

16 52552 เด็กหญิงนฤพร จิตรอ าไพ

17 52553 เด็กหญิงเบญญาภา รูปประดิษฐ

18 52554 เด็กหญิงปารมี เผือกพูนผล

19 52555 เด็กหญิงรัตติยา มหาป้ัน

20 52556 เด็กหญิงวิวิศนา ลือโสภา

21 52557 เด็กหญิงศุภวดี ร าไพกุล

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (ท่ัวไป) ชาย  12  คน  หญิง  9  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                      โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/10ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวชลำลัย  ประสพบุญ  ห้องประจ ำช้ัน  725    

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  21

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52558 เด็กชายกฤติเดช น่ิมเจริญสุข

2 52559 เด็กชายณัฐชนน รุ่งขจรกล่ิน

3 52560 เด็กชายธนพล นิยมรัตน์

4 52561 เด็กชายธนภัทร อ่ าพิจิตร

5 52562 เด็กชายธันวา อาตม์สกุล

6 52563 เด็กชายนภัสดล ศิริประทุม

7 52564 เด็กชายบุญญฤทธ์ิ ศรีรัตน์

8 52565 เด็กชายปภัสสกรณ์ คงคา

9 52566 เด็กชายภูริณัฐ ทองกระจ่าง

10 52567 เด็กชายวรเมธ ศรีสุนทร

11 52568 เด็กชายอนรรฆ พิมแก้ว

12 52569 เด็กชายอภิรักษ์ ไก่กี

13 52570 เด็กชายอรรณวินทร์ ชุ่มชูจันทร์

14 52571 เด็กหญิงกชกร พุทธประเสริฐ

15 52572 เด็กหญิงกวิสรา รอดจันทร์

16 52573 เด็กหญิงทักษอร บุญโชติ

17 52574 เด็กหญิงนภาพร บินกาเซ็ม

18 52575 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สุขเกษตร์

19 52576 เด็กหญิงพัทธรวรรณ พุกอ าไพ

20 52577 เด็กหญิงวิยุดา กนะวาลย์

21 52578 เด็กหญิงศศิธร จันทร์นอก

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (ท่ัวไป) ชาย  13  คน  หญิง  8   คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/11ก  ครูประจ ำช้ัน  นำงฉันทนำ  ตรีหิรัญกุล  ห้องประจ ำช้ัน  726 

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  22

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52579 เด็กชายกฤตนัย เผ่ือนเอ่ียม

2 52580 เด็กชายกฤษดา กิมเล่งจิว

3 52581 เด็กชายกิติพจน์ คงฉ้ง

4 52582 เด็กชายชนาภัทร ศรีศิริ

5 52583 เด็กชายณัฐวัจน์ รถทอง

6 52584 เด็กชายธนกฤต จินตนาพันธ์

7 52585 เด็กชายธนโชติ แจ้งอ่ า

8 52586 เด็กชายธนพนธ์ วิจิตรกูล

9 52587 เด็กชายธีรภัทร นีซัง

10 52588 เด็กชายปาณัสม์ ชาญณรงค์

11 52589 เด็กชายพิชิตชัย ผุดผ่อง

12 52590 เด็กชายพีรณัฐ ขุนจักร์

13 52591 เด็กชายพุฒิพงศ์ ชาญเชิงรบ

14 52592 เด็กชายภาคิน มาตเจือ

15 52593 เด็กชายสุวิจักขณ์ บุษราตระกูล

16 52594 เด็กหญิงกชพร สุทธิพงษ์

17 52595 เด็กหญิงเกสญา หอมทวนลม

18 52596 เด็กหญิงขวัญพร คุ้มวงศ์ดี

19 52597 เด็กหญิงวาสนา ศรีสุข

20 52598 เด็กหญิงอนันตญา ชีรานนท์

21 52599 เด็กหญิงอริสรา มาทอง

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต (ท่ัวไป) ชาย  15  คน  หญิง  6  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/11ข  ครูประจ ำช้ัน  นำงณฐวรรณ  รัตนวงษ์  ห้องประจ ำช้ัน  726  
รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ



ห้อง  23

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52600 เด็กชายกฤษณะพงษ์ ม่ังมีผล

2 52601 เด็กชายกิตติกวิน แสงศรี

3 52602 เด็กชายกิตติกวิน นาคเจริญ

4 52603 เด็กชายณัฐวุฒิ น่ิมเจริญ

5 52604 เด็กชายณัทธพรรณ ชัยสายัณห์

6 52605 เด็กชายธนวิชญ์ บ ารุงเช้ือ

7 52606 เด็กชายพัชรพล อินอยู่

8 52607 เด็กชายมนตรี ม่วงเจริญ

9 52608 เด็กชายวิทยา น้อยจินดา

10 52609 เด็กชายศุภากร โทนพิทักษ์

11 52610 เด็กชายศุรพัฒน์ เพ็งพานิช

12 52611 เด็กชายอัศวิน ภู่ให้ผล

13 52612 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า แก้วอุดม

14 52613 เด็กหญิงเข็มจิรา หล าสุวรรณ

15 52614 เด็กหญิงชนัญญา ทวีบุรุษ

16 52615 เด็กหญิงปณิดา พวงประเสริฐ

17 52616 เด็กหญิงปรียานุช จินาพันธ์

18 52617 เด็กหญิงพนมไพร มณีวงศ์

แผนการเรียน ทักษะกีฬา ชาย  12  คน  หญิง  6  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                      โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/12ก   ครูประจ ำช้ัน นำยมงคล  สอนเสนำ (ศูนย์บำงเตย)

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  24

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52618 เด็กชายกฤษณกัณฑ์ มาศิริ

2 52619 เด็กชายณัฏฐพล แมขุนทด

3 52620 เด็กชายทศพล ทองอยู่

4 52621 เด็กชายธนวัฒน์ นพกาล

5 52622 เด็กชายธนากร หม่ันตลุง

6 52623 เด็กชายธนินทร์วัฒน์ ใจสุภาพ

7 52624 เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเพ็ง

8 52625 เด็กชายปัณณ์ กสิผล

9 52626 เด็กชายพิชญะ วรรณสิทธ์ิ

10 52627 เด็กชายภูบดี จ าปาทอง

11 52628 เด็กชายศิระ หาญประเสริฐ

12 52629 เด็กชายสิรภัทร ปิยาจารประเสริฐ

13 52630 เด็กชายอนันตชัย หล าสุวรรณ์

14 52631 เด็กหญิงชนานันท์ ฉ่ าสมบูรณ์

15 52632 เด็กหญิงภคพร วงค์ค าจันทร์

16 52633 เด็กหญิงสุภัทตรา พิศสวาสด์ิ

17 52634 เด็กหญิงโสรยา ช่ืนบาน

18 52635 เด็กหญิงเหมือนฝัน เนตรด าดี

แผนการเรียน ทักษะกีฬา ชาย  13  คน  หญิง  5  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา

ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/12ข  ครูประจ ำช้ัน นำยธนะสิทธ์ิ  วิเชียรวรรธนะ (ศูนย์บำงเตย)



ห้อง  25

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52636 เด็กชายคมจักร วังสันต์
2 52637 เด็กชายปฏิภาณ ธรรมสระ
3 52639 เด็กชายรัชชานนท์ ประเสริฐสุข
4 52640 เด็กชายวิธวินท์ เขาเหม้น
5 52641 เด็กชายสรวิชญ์ หนูศรีเจริญ
6 52642 เด็กหญิงปาณิสรา ปานโท้
7 52643 เด็กหญิงพรชรินทร์ บุญกล่ิน
8 52644 เด็กหญิงพิชชาภา อินทรโชติ
9 52645 เด็กหญิงสุธิมาพร ร้ิวทอง
10 52646 เด็กหญิงสุธีรา วิจิตรเจริญ
11 52647 เด็กหญิงอภัศรา หล้ายอด

แผนการเรียน ทักษะการงานอาชีพ ชาย  5 คน  หญิง  6  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน
ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา
ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                     โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/13ก   ครูประจ ำช้ัน นำยภิภพ  สุขพงษ์ไทย (ศูนย์บำงเตย)

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565

ช่ือ - นำมสกุล



ห้อง  26

เลขท่ี เลขประจ ำตัว

1 52648 เด็กชายชิณดนัย ขานหยู
2 52649 เด็กชายธวัชชัย นุชชาวนา
3 52650 เด็กชายพงศ์ธร เซียงหยอง
4 52651 เด็กชายภูริต หล่อเรืองศิลป์
5 52652 เด็กชายสุรพัศ สอนเอ่ียม
6 52653 เด็กชายอัควุฒิ ม่ันเสม
7 52654 เด็กหญิงกัญญาภัค ปัญญา
8 52655 เด็กหญิงกุลกันยา สุขถาวร
9 52656 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เขมะชิต
10 52657 เด็กหญิงเนติญา แย้มโสพิศ
11 52658 เด็กหญิงสุชานันท์ วิริยพรสวัสด์ิ
12 52659 เด็กหญิงอภิชญา ชุมเกษียร
13 52660 เด็กหญิงอัญญาภัทร น่ิมเจริญ

แผนการเรียน ทักษะการงานอาชีพ ชาย  6  คน  หญิง  7  คน

ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าช้ัน
ลงช่ือ...........................................................ครูประจ าวิชา
ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่ือ - นำมสกุล

รหัสวิชำ......................วิชำ...................................ภำคเรียนท่ี........ปีกำรศึกษำ  2565
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/13ข  ครูประจ ำช้ัน นำยณัฐพนธ์  พัฒนะมนตรี  (ศูนย์บำงเตย)

                      โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ


