
บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 25  หมายเลขหอ้งสอบ 842

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้ำสอบ สถำนศึกษำ
1 10001 เด็กชายณภัทร  ซันเหมือน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
2 10002 เด็กชายเอกสิษฐ์  บัวขาว เดชอุดม
3 10003 เด็กชายอมรไชย  เจริญพงษ์ นารีนุกูล
4 10004 เด็กหญิงฐาปนิตา  ทองภาพ นารีนุกูล
5 10005 เด็กชายปราบปราม  ค าประวัติ ลือค าหาญวารินช าราบ
6 10006 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย
7 10007 เด็กชายธรรมฤทธิ์  ผิวทน กันทรลักษ์วิทยา
8 10008 เด็กชายศิวกร  สีหาบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
9 10009 เด็กชายพีรวิชญ์  ภูผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
10 53000 เด็กชายกมลภพ  ซาซากิ เบ็ญจะมะมหาราช
11 53002 เด็กชายฉัตรมงคล  แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
12 53003 เด็กชายชาคริต  คลังตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
13 53004 เด็กชายณัฐชนน  วงษ์ละสิน เบ็ญจะมะมหาราช
14 53005 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีบุญเรือง เบ็ญจะมะมหาราช
15 53006 เด็กชายธีรติกร  ธานี เบ็ญจะมะมหาราช
16 53007 เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญเทพ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53009 เด็กชายรัชชานนท์  บุญสุภา เบ็ญจะมะมหาราช
18 53010 เด็กชายพีรพล  อึ้งสายเชื้อ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53011 เด็กชายภัสวัฒน์  บุญนิ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
20 53013 เด็กชายรัชชานนท์  พบลาภ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53014 เด็กชายรัฐนันท์  เพียะวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 53015 เด็กชายเรแฮน  ชิโมดะ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53016 เด็กชายวิศรุต  แบ็คกี้ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53017 เด็กชายสิรวิชญ์  ต้ังวงศ์ไชย เบ็ญจะมะมหาราช
25 53018 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศักด์ิสุรกานต์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53019 เด็กชายหฤษฎ์  วรบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
27 53020 เด็กชายเอกชัย  เข็มเพชร เบ็ญจะมะมหาราช
28 53021 เด็กหญิงกมลชนก  ผิวข า เบ็ญจะมะมหาราช
29 53022 เด็กหญิงกมลชนก  ดอกอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53023 เด็กหญิงกวินนาถ  ลาพ้น เบ็ญจะมะมหาราช
31 53024 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ธานี เบ็ญจะมะมหาราช
32 53025 เด็กหญิงจิตติมา  สายด า เบ็ญจะมะมหาราช
33 53026 เด็กหญิงจิตราภา  พรวานิชพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53027 เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร เบ็ญจะมะมหาราช
35 53028 เด็กหญิงฐาปนา  โคตรคันทา เบ็ญจะมะมหาราช
36 53029 เด็กหญิงณภัทรา  พวงประดิษฐ์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 53030 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุธุสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 53031 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  โคตรมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
39 53032 เด็กหญิงเณศรา  ศรีใส เบ็ญจะมะมหาราช
40 53033 เด็กหญิงดวงกมล  สีมาวัน เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 26  หมำยเลขหอ้งสอบ 843
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53034 เด็กหญิงธีรนาฏ  บุตตะวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53035 เด็กหญิงบุณยานุช  เสาร์ค า เบ็ญจะมะมหาราช
3 53036 เด็กหญิงปภานัน  วรธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
4 53037 เด็กหญิงปวีณา  สุภาคณรัชต์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 53038 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วคูณ เบ็ญจะมะมหาราช
6 53039 เด็กหญิงพิชญา  ขาววงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53040 เด็กหญิงเพชรลดา  หาทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 53042 เด็กหญิงภัทรา  เพชรชนมภูมิ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53043 เด็กหญิงรักษิณา  หอมจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53045 เด็กหญิงวิมาดา  จันทรเกษม เบ็ญจะมะมหาราช
11 53046 เด็กหญิงศศิวรรณ  ขันธ์พาดี เบ็ญจะมะมหาราช
12 53047 เด็กหญิงสุจิณณา  บุญแต่ง เบ็ญจะมะมหาราช
13 53048 เด็กหญิงอรปรียา  จันสมุทร เบ็ญจะมะมหาราช
14 53049 เด็กหญิงอนงค์นาถ  สิทธิโชค เบ็ญจะมะมหาราช
15 53050 เด็กชายกฤษขจร  ด าริห์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 53051 เด็กชายกฤษณพจน์  เชิดสูงเนิน เบ็ญจะมะมหาราช
17 53052 เด็กชายกฤษนะภพ  สายเมฆ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53053 เด็กชายกษิด์เดช  ชูมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53054 เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญสุภา เบ็ญจะมะมหาราช
20 53055 เด็กชายชานนท์  พรหมจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53056 เด็กชายณฐกร  ดีโลนงาม เบ็ญจะมะมหาราช
22 53057 เด็กชายธนโชติ  แดงแสง เบ็ญจะมะมหาราช
23 53058 เด็กชายธนเทวินทร์  วนารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53059 เด็กชายธนบดินทร์  ค าเพราะ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53060 เด็กชายธันวา  สุขสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53061 เด็กชายปณวิชญ์  โกศัลวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53062 เด็กชายปณิธาน  จ าปาหอม เบ็ญจะมะมหาราช
28 53063 เด็กชายปพนพัชร์  น้าวิไลเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
29 53064 เด็กชายประดิพัทธ์  แก้วกาฬ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53065 เด็กชายปราณภพ  ปานจรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53066 เด็กชายปิยะเดช  แสนใจ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53067 เด็กชายพงศ์นริศ  เศิกศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53068 เด็กชายพีรณัฐ  ดอนนอก เบ็ญจะมะมหาราช
34 53069 เด็กชายวริทธิ์ธร  แสงงาม เบ็ญจะมะมหาราช
35 53070 เด็กชายศิริปัณณ์  วรรณศรี เบ็ญจะมะมหาราช
36 53071 เด็กชายสิรวิชญ์  ตรีนก เบ็ญจะมะมหาราช
37 53072 เด็กชายธนธัญ  ศรีธัญรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 53073 เด็กชายกษมา  พาภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
39 53074 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนเส เบ็ญจะมะมหาราช
40 53075 เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีโลห้อ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 27  หมำยเลขหอ้งสอบ 844
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53076 เด็กหญิงฐิติพรรณ  พรหมสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53077 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พูลทอง เบ็ญจะมะมหาราช
3 53078 เด็กหญิงดรุณี  อนันต์นุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
4 53079 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีขาว เบ็ญจะมะมหาราช
5 53080 เด็กหญิงเบญจพร  ใจธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
6 53081 เด็กหญิงปนัดดา  สาลี เบ็ญจะมะมหาราช
7 53082 เด็กหญิงปรียารัช  ค าผุย เบ็ญจะมะมหาราช
8 53083 เด็กหญิงปวีณนุช  เชื้อกิตติศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53084 เด็กหญิงปัญญาพร  บุญขวาง เบ็ญจะมะมหาราช
10 53085 เด็กหญิงพัชรพร  ดีสาย เบ็ญจะมะมหาราช
11 53086 เด็กหญิงพิชญาภัค  เส็งสมวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 53087 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ศุภกมลเสนีย์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 53088 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธรรมบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
14 53089 เด็กหญิงพิมพ์รดา  เกษมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
15 53090 เด็กหญิงพิมพ์วิภาวี  ต้ังยิ่งยง เบ็ญจะมะมหาราช
16 53091 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ห่วง เบ็ญจะมะมหาราช
17 53092 เด็กหญิงมุขสุดา  เสือพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53093 เด็กหญิงรฐา  สีบุญเรือง เบ็ญจะมะมหาราช
19 53094 เด็กหญิงวนิชชา  นาโควงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53095 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  แก่นพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53096 เด็กหญิงวัฒนาวดี  ขุ่มด้วง เบ็ญจะมะมหาราช
22 53097 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53098 เด็กหญิงสิรีธร  สงวนนาม เบ็ญจะมะมหาราช
24 53099 เด็กหญิงนิศาชล  โคตรมนตรี เบ็ญจะมะมหาราช
25 53100 เด็กชายกษิดิศ  ทองประมูล เบ็ญจะมะมหาราช
26 53101 เด็กชายกัมปนาท  วุฒสังข์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53102 เด็กชายกิจชนะ  ปราบณรงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53103 เด็กชายกิตติวินท์  ปรีแผ้ว เบ็ญจะมะมหาราช
29 53104 เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53105 เด็กชายชริน  ไชยสัจ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53106 เด็กชายณฐกฤตย์  กงใจ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53107 เด็กชายณนนท์  แซ่อุย เบ็ญจะมะมหาราช
33 53108 เด็กชายธนกร  วันหลัง เบ็ญจะมะมหาราช
34 53109 เด็กชายธนบดี  พิมพกัน เบ็ญจะมะมหาราช
35 53110 เด็กชายธนากฤต  จึงสุวดี เบ็ญจะมะมหาราช
36 53111 เด็กชายธีร์ธวัช  พันธุ์ครู เบ็ญจะมะมหาราช
37 53112 เด็กชายพันธวิศ  เย็นแย้ม เบ็ญจะมะมหาราช
38 53113 เด็กชายภราดร  วงศ์ไพเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
39 53114 เด็กชายภัทรพงษ์  คันโททอง เบ็ญจะมะมหาราช
40 53115 เด็กชายภูริณัฐ  เคียงจัตุรัส เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 28  หมำยเลขหอ้งสอบ 845
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53116 เด็กชายวิวรรธน์  คูณดี เบ็ญจะมะมหาราช
2 53117 เด็กชายสิรภพ  อุดมโรจนทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 53118 เด็กชายสิรวิชญ์  ชมภูมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
4 53120 เด็กชายอชิตะ  แฉ่งใจ เบ็ญจะมะมหาราช
5 53121 เด็กชายอชิรธร  ธนธัญญ์นภา เบ็ญจะมะมหาราช
6 53401 เด็กชายชนน  เลขะเจริญกุล เบ็ญจะมะมหาราช
7 53122 เด็กหญิงกนิษฐา  วงษ์แท้ เบ็ญจะมะมหาราช
8 53123 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีพร เบ็ญจะมะมหาราช
9 53124 เด็กหญิงเขมมิกา  รุจิรพิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53125 เด็กหญิงจิรภัทร  ทองเกล้ียง เบ็ญจะมะมหาราช
11 53126 เด็กหญิงชนากานต์  พุฒจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 53127 เด็กหญิงชลิดา  จันทะโสม เบ็ญจะมะมหาราช
13 53128 เด็กหญิงฐิติภา  ยศอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
14 53129 เด็กหญิงณิชา  แจ้งคล้อย เบ็ญจะมะมหาราช
15 53130 เด็กหญิงธชวรรณ  พิทักษ์เกียรติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
16 53131 เด็กหญิงธ ามรงค์ทอง  กุแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
17 53132 เด็กหญิงนภัทร  วิชัยวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53133 เด็กหญิงนิสิรินทร์  สนุกพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53134 เด็กหญิงบงกชมาศ  เศิกศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53135 เด็กหญิงบัวแก้ว  วงศ์วิเชียร เบ็ญจะมะมหาราช
21 53136 เด็กหญิงวิมลสิริ  สุขเกษม เบ็ญจะมะมหาราช
22 53137 เด็กหญิงพันธิตรา  ครองยุติ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53138 เด็กหญิงพาขวัญ  ตรงกรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53139 เด็กหญิงแพรวลดา  บุตรวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53140 เด็กหญิงภัทราพร  ทัดเทียม เบ็ญจะมะมหาราช
26 53141 เด็กหญิงมณีกรณ์  พีรภัทร์หิรัญ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53142 เด็กหญิงมีนา  นิตยสุทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53143 เด็กหญิงยุวัฏธนาพร  สมบูรณ์ศรี เบ็ญจะมะมหาราช
29 53144 เด็กหญิงเขมจิรัสย์  เวชสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53145 เด็กหญิงสิรินยานี  ศิริวร เบ็ญจะมะมหาราช
31 53146 เด็กหญิงอนัญญา  ตันประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53147 เด็กหญิงอริสรา  สาหินกอง เบ็ญจะมะมหาราช
33 53148 เด็กหญิงอัจฉริยา  ประสวนศรี เบ็ญจะมะมหาราช
34 53149 เด็กหญิงอุ่นเรือน  ปรัสพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53150 เด็กชายกฤตภาส  หล่าสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
36 53151 เด็กชายเขตโสภณ  นวภาณพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 53152 เด็กชายสิรภพ  มูลสาร เบ็ญจะมะมหาราช
38 53153 เด็กชายชญานนท์  กิจคณะ เบ็ญจะมะมหาราช
39 53154 เด็กชายถิรพล  แก้วพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
40 53155 เด็กชายธนกฤต  คชาธานี เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 29  หมำยเลขหอ้งสอบ 846
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53156 เด็กชายนราวิชญ์  อุปรีที เบ็ญจะมะมหาราช
2 53157 เด็กชายนิธิกร  อังคุระศรี เบ็ญจะมะมหาราช
3 53158 เด็กชายประจักษ์ศิลป์  เพ็ชร์นอก เบ็ญจะมะมหาราช
4 53159 เด็กชายพลภัทร  ต้ังยิ่งยง เบ็ญจะมะมหาราช
5 53160 เด็กชายพิพัฒน์  มักการุณ เบ็ญจะมะมหาราช
6 53162 เด็กชายยศภัทร  ลอยหา เบ็ญจะมะมหาราช
7 53163 เด็กชายรวีโรจน์  สุวรรณประทีป เบ็ญจะมะมหาราช
8 53164 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทรโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
9 53165 เด็กชายโรจน์ศิรา  มาลาค า เบ็ญจะมะมหาราช
10 53166 เด็กชายวงศธร  ทองค าผุย เบ็ญจะมะมหาราช
11 53167 เด็กชายอภินันท์  ควรต้ัง เบ็ญจะมะมหาราช
12 53168 เด็กชายอัครวัฒน์  ชนะศรีรัตนกุล เบ็ญจะมะมหาราช
13 53169 เด็กชายอันดามัน  บุรีภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
14 53170 เด็กชายอิทธิกร  สุขสาย เบ็ญจะมะมหาราช
15 53171 เด็กชายศุภกิตต์ิ  รัตโน เบ็ญจะมะมหาราช
16 53173 เด็กหญิงกชมน  คุณมี เบ็ญจะมะมหาราช
17 53174 เด็กหญิงกนกนันท์  ศิรินทร์วงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53175 เด็กหญิงกันตกมล  พลสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53176 เด็กหญิงคณิตา  เนาวโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53177 เด็กหญิงณัฏฐี  เจริญศรีสันต์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53178 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชิต เบ็ญจะมะมหาราช
22 53179 เด็กหญิงณิชกมล  พันธ์โชติ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53180 เด็กหญิงนงพร  สวัสด์ิตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
24 53181 เด็กหญิงปัญจรัชน์  ธนะวิทวิลาศ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53182 เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วสังข์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53183 เด็กหญิงพชรมัย  แสงงาม เบ็ญจะมะมหาราช
27 53185 เด็กหญิงพรรษมน  วรบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
28 53186 เด็กหญิงพริมา  เฉียวฉกรรจ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 53187 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ทุมมา เบ็ญจะมะมหาราช
30 53188 เด็กหญิงพิชญา  เกษาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53189 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประกอบธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
32 53190 เด็กหญิงพีรดา  เรืองสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53191 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุพล เบ็ญจะมะมหาราช
34 53192 เด็กหญิงภทรชนก  ค าแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
35 53193 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงคูณ เบ็ญจะมะมหาราช
36 53194 เด็กหญิงภูสิริณญา  สีสังข์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 53195 เด็กหญิงสิริวิมล  ทิวากรศศิธร เบ็ญจะมะมหาราช
38 53196 เด็กหญิงสุทธิสา  เรืองภาสกร เบ็ญจะมะมหาราช
39 53197 เด็กหญิงสุพิชญา  หาระชัย เบ็ญจะมะมหาราช
40 53198 เด็กหญิงหวันยิหวา  วันดี เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 30  หมำยเลขหอ้งสอบ 847
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53199 เด็กหญิงอริสรา  ธรรมวงษา เบ็ญจะมะมหาราช
2 53782 เด็กหญิงอนัญญา  ณ อุบล เบ็ญจะมะมหาราช
3 53200 เด็กชายกฤติธี  ประดับศรี เบ็ญจะมะมหาราช
4 53201 เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง เบ็ญจะมะมหาราช
5 53202 เด็กชายกีรติ  จ าปาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
6 53203 เด็กชายเจตภาณุ  โคตรภัทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53204 เด็กชายเจษฎากร  ทิพย์วารีเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช
8 53205 เด็กชายชนะศักด์ิ  พรหมจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53206 เด็กชายชาติศิริ  บุญทา เบ็ญจะมะมหาราช
10 53207 เด็กชายธีรเชษฐ์  ศรีบุญสถิตย์พงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 53208 เด็กชายธีร์ธวัช  ภักดีนันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 53209 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองจ ารัส เบ็ญจะมะมหาราช
13 53210 เด็กชายนิธิศ  ปิยภิญโญภาพ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53211 เด็กชายปัญญ์  วิสิฎฐ์พรอักษร เบ็ญจะมะมหาราช
15 53212 เด็กชายพงศกร  พุ่มแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
16 53213 เด็กชายพรเทพ  อุดมธนะธีระ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53214 เด็กชายพสธร  กีฬา เบ็ญจะมะมหาราช
18 53215 เด็กชายธนัญกรณ์  คฤหาญ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53216 เด็กชายสิรภพ  พรมดอน เบ็ญจะมะมหาราช
20 53217 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นิซัน เบ็ญจะมะมหาราช
21 53218 เด็กชายอมรเทพ  ศุภโกศล เบ็ญจะมะมหาราช
22 53219 เด็กชายอิทธิพล  เมโฆ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53220 เด็กชายพงศธร  เหลืองรุ่งโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53221 เด็กหญิงกนกอร  อรุณพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53222 เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช
26 53223 เด็กหญิงกัลยกร  คันธจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53224 เด็กหญิงคณิตตา  ดวงดี เบ็ญจะมะมหาราช
28 53225 เด็กหญิงจันทิมา  สารการ เบ็ญจะมะมหาราช
29 53226 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  พลโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
30 53227 เด็กหญิงชวันภรณ์  บุญเชิญ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53228 เด็กหญิงชัชชญา  จ าปาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
32 53229 เด็กหญิงฐิติยาพร  อ่ าเกตุ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53230 เด็กหญิงณัชชา  กกกลาง เบ็ญจะมะมหาราช
34 53231 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยิ่งสนองชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53232 เด็กหญิงธัญพัฒน  ไชยษา เบ็ญจะมะมหาราช
36 53233 เด็กหญิงธัญพิชชา  ด่านจอมฟอน เบ็ญจะมะมหาราช
37 53234 เด็กหญิงนิศารัตน์  พานะรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 53235 เด็กหญิงปฐมาพรรณ  ทองโพธิ์ศรี เบ็ญจะมะมหาราช
39 53236 เด็กหญิงปณิดา  แซ่จึง เบ็ญจะมะมหาราช
40 53237 เด็กหญิงประภาศิริ  ดอกแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 31  หมำยเลขหอ้งสอบ 848
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53238 เด็กหญิงพรธิดา  บุญวิทย์ชัยกุล เบ็ญจะมะมหาราช
2 53239 เด็กหญิงภาวนา  ไผ่แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
3 53240 เด็กหญิงรัตนภัทร  พรมประสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 53241 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยุระชัย เบ็ญจะมะมหาราช
5 53242 เด็กหญิงวิชญาพร  ตุ้มอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
6 53243 เด็กหญิงศศิวิมล  เดชะบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53244 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสมบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 53245 เด็กหญิงสินีนาท  ต้ังเสง่ียมวิสัย เบ็ญจะมะมหาราช
9 53246 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ส่อง เบ็ญจะมะมหาราช
10 53247 เด็กหญิงสุภาภร  แก้วคุ้ม เบ็ญจะมะมหาราช
11 53248 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญจุล เบ็ญจะมะมหาราช
12 53249 เด็กหญิงอุดมพร  สมบัติหอม เบ็ญจะมะมหาราช
13 53251 เด็กชายชิตพล  นาคแนวดี เบ็ญจะมะมหาราช
14 53252 เด็กชายฐณพัฒน์  มั่นปาน เบ็ญจะมะมหาราช
15 53256 เด็กชายณัฐนนท์  พลเชียงขวาง เบ็ญจะมะมหาราช
16 53258 เด็กชายธนธร  ถุงจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53260 เด็กชายธีรเมท  โหราย์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53262 เด็กชายพงศภัค  ดวงศรี เบ็ญจะมะมหาราช
19 53263 เด็กชายพรพิพัฒน์  พัชรธรรมพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53264 เด็กชายพิชญ์  เถาถวิล เบ็ญจะมะมหาราช
21 53265 เด็กชายยศภัค  กัญญะลา เบ็ญจะมะมหาราช
22 53267 เด็กชายศรัณภัทร  จึงจิตรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53269 เด็กชายอติราช  อินทรีย์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53270 เด็กชายอนพัทย์  หวานสนิท เบ็ญจะมะมหาราช
25 53271 เด็กชายสิรวิชญ์  ทินกรวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53272 เด็กหญิงกนกพร  กวินวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53274 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  สุขเกษม เบ็ญจะมะมหาราช
28 53275 เด็กหญิงจารุพรรณ  ธรรมสาร เบ็ญจะมะมหาราช
29 53277 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสัตรา เบ็ญจะมะมหาราช
30 53279 เด็กหญิงญาตาวี  ฝอยทอง เบ็ญจะมะมหาราช
31 53280 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม เบ็ญจะมะมหาราช
32 53281 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีใส เบ็ญจะมะมหาราช
33 53282 เด็กหญิงณิชมน  วงศ์พรหม เบ็ญจะมะมหาราช
34 53284 เด็กหญิงนฐมณ  พิมพ์มีลาย เบ็ญจะมะมหาราช
35 53285 เด็กหญิงนริสรา  บุตนิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 53286 เด็กหญิงนิติรัตน์  แผงงาม เบ็ญจะมะมหาราช
37 53288 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุณธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
38 53290 เด็กหญิงธนปรรณ  ภาระคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
39 53291 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ธีรลีกุล เบ็ญจะมะมหาราช
40 53292 เด็กหญิงเมธาวดี  วัฒนวงษ์สิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 32  หมำยเลขหอ้งสอบ 422
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53293 เด็กหญิงรัตนาวลี  ค าสินธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53294 เด็กหญิงวณิชยา  งามมีแสง เบ็ญจะมะมหาราช
3 53296 เด็กหญิงศรุตา  ใจเที่ยง เบ็ญจะมะมหาราช
4 53298 เด็กหญิงสุชัญญา  เกียรติกวินพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 53299 เด็กหญิงอรวรรณ  ส่งสุข เบ็ญจะมะมหาราช
6 53300 เด็กชายกฤษณะพงศ์  พรพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53301 เด็กชายกิตติภพ  วงศ์เสนา เบ็ญจะมะมหาราช
8 53302 เด็กชายดนย์  หวังผล เบ็ญจะมะมหาราช
9 53303 เด็กชายทยากร  พันธการ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53304 เด็กชายเทพทัต  บุญสูง เบ็ญจะมะมหาราช
11 53305 เด็กชายธนบดี   แต้สงเคาระห์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 53306 เด็กชายนิติธร  แสงสีดา เบ็ญจะมะมหาราช
13 53307 เด็กชายประกาศิต  เบื้องบน เบ็ญจะมะมหาราช
14 53308 เด็กชายปารมี  ไชยมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
15 53309 เด็กชายพชร  แว่นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
16 53310 เด็กชายโพธิพงษ์  นิติศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53311 เด็กชายภูษณ  วงค์แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
18 53312 เด็กชายรณกฤต  ชินโคตร เบ็ญจะมะมหาราช
19 53313 เด็กชายเวทัส  วัฒนะไพบูลย์กุล เบ็ญจะมะมหาราช
20 53314 เด็กชายศักย์ศรณ์  บุญทา เบ็ญจะมะมหาราช
21 53315 เด็กชายศุภวิชญ์  จ ารัส เบ็ญจะมะมหาราช
22 53316 เด็กชายสกภูมิ  สาลิตุล เบ็ญจะมะมหาราช
23 53317 เด็กชายกรชวัล  ภาติยะศิขัณฑ์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53318 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณโชติ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53319 เด็กชายเสนีย์  สาธรพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53320 เด็กชายอิสรพงษ์  บุตรศิลาฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53321 เด็กชายสรัล  นิติอมรบดี เบ็ญจะมะมหาราช
28 53322 เด็กชายคมเดช  พิมพ์จันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 53323 เด็กชายฉัตรชัย  ศรมณี เบ็ญจะมะมหาราช
30 53324 เด็กชายณฐรัช  สุคนนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53326 เด็กหญิงกวิณธิดา  โชคชัย เบ็ญจะมะมหาราช
32 53327 เด็กหญิงกุลธิดา  โกศัลวิตร เบ็ญจะมะมหาราช
33 53328 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธนมาศนิธินันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53329 เด็กหญิงชญานิน  ทวีสอน เบ็ญจะมะมหาราช
35 53330 เด็กหญิงชาริณี  จันทะโสม เบ็ญจะมะมหาราช
36 53331 เด็กหญิงญาณิศา  สังข์นุ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
37 53332 เด็กหญิงณฎาภรณ์  บุญหยาด เบ็ญจะมะมหาราช
38 53333 เด็กหญิงปัณสิตา  ชูรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 53334 เด็กหญิงพอหทัย  ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
40 53335 เด็กหญิงพิชญา  ธานุรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 33  หมำยเลขหอ้งสอบ 423
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53336 เด็กหญิงพุทธิดา  เผ่าผา เบ็ญจะมะมหาราช
2 53337 เด็กหญิงรดามณี  วงศ์ตรี เบ็ญจะมะมหาราช
3 53338 เด็กหญิงรสธร  พิศวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 53339 เด็กหญิงลลิตา  นันตา เบ็ญจะมะมหาราช
5 53340 เด็กหญิงศศิกานต์  ครองยุติ เบ็ญจะมะมหาราช
6 53341 เด็กหญิงศุภกานต์  สายธนู เบ็ญจะมะมหาราช
7 53342 เด็กหญิงศุภามาส  การนา เบ็ญจะมะมหาราช
8 53343 เด็กหญิงสิริสุดา  อุปัชฌาย์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53344 เด็กหญิงอภิชญา  ประเสริฐโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
10 53345 เด็กหญิงอมิตา  สุพิชญ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 53346 เด็กหญิงอรอุมา  มงคล เบ็ญจะมะมหาราช
12 53347 เด็กหญิงอาภาภัค  ประสารวรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 53348 เด็กหญิงอารดา  วิกรัยเจิดเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53349 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เป็นมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
15 53350 เด็กชายเกริกเกียรติ  กัลยาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 53351 เด็กชายคชาพงศ์  เชาว์พลกรัง เบ็ญจะมะมหาราช
17 53352 เด็กชายชลชาติ  พุ่มจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53353 เด็กชายชิติพัทธ์  อึ้งอุดรภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
19 53354 เด็กชายจีรวัฒน์  พรมโพธิน เบ็ญจะมะมหาราช
20 53355 เด็กชายพงศพัศ  อุณาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
21 53356 เด็กชายพงศภัค  รุ่งพัฒนาชัยกุล เบ็ญจะมะมหาราช
22 53357 เด็กชายธรรศ  ชักชวน เบ็ญจะมะมหาราช
23 53358 เด็กชายพันกร  เพ็ดขุนทด เบ็ญจะมะมหาราช
24 53359 เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุรักษ์ราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53360 เด็กชายภูมินทร์  โคตรวันทา เบ็ญจะมะมหาราช
26 53361 เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบเชื้อ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53362 เด็กชายรักตกันท์  มาดาสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53363 เด็กชายราชบุตร  บุตราช เบ็ญจะมะมหาราช
29 53365 เด็กชายวิชญ์ศยุตภ์  คงทน เบ็ญจะมะมหาราช
30 53367 เด็กชายสิรพัชร์  ขลุ่ยเงิน เบ็ญจะมะมหาราช
31 53368 เด็กชายสิริเชษฐ์  นนธิจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53369 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ต้ังสถิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53370 เด็กชายสิรภพ  หวังชื่น เบ็ญจะมะมหาราช
34 53371 เด็กหญิงกรัญญุตา  ใบยา เบ็ญจะมะมหาราช
35 53372 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กายกูล เบ็ญจะมะมหาราช
36 53373 เด็กหญิงกัญญานี  จัยสิน เบ็ญจะมะมหาราช
37 53374 เด็กหญิงกัลยกรฑ์  ไชยขาว เบ็ญจะมะมหาราช
38 53375 เด็กหญิงครองขวัญ  ขันทอง เบ็ญจะมะมหาราช
39 53376 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ชาลี เบ็ญจะมะมหาราช
40 53377 เด็กหญิงชนชยา  จารุแพทย์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 34  หมำยเลขหอ้งสอบ 424
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53378 เด็กหญิงชนัญธิดา  พุทธบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53379 เด็กหญิงชลธิชา  อ าพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 53380 เด็กหญิงชลลดา  แก้วมณี เบ็ญจะมะมหาราช
4 53381 เด็กหญิงฐิติพร  หนูพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 53382 เด็กหญิงณิตชารีย์  จารุกขมูล เบ็ญจะมะมหาราช
6 53383 เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญวิทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53384 เด็กหญิงธนพร  ไตรศิริพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
8 53385 เด็กหญิงธรรมวิสา  มีบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53386 เด็กหญิงธัญจิรา  วงศ์ก่อ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53387 เด็กหญิงนันท์นภัส  เครือสีดา เบ็ญจะมะมหาราช
11 53388 เด็กหญิงนันทนัช  มีคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
12 53389 เด็กหญิงนันทิชา  กัญญพิลา เบ็ญจะมะมหาราช
13 53390 เด็กหญิงพิชญาภัค  สิงห์ทองลา เบ็ญจะมะมหาราช
14 53391 เด็กหญิงพิรกานต์  ต่วนค่ า เบ็ญจะมะมหาราช
15 53392 เด็กหญิงฟ้าใส  ชนะชัย เบ็ญจะมะมหาราช
16 53393 เด็กหญิงภคพร  ภาติยะศิขัณฑ์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53394 เด็กหญิงภัทรนันทน์  แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
18 53395 เด็กหญิงศิริพรรณ  บุดดารวม เบ็ญจะมะมหาราช
19 53396 เด็กหญิงศุจิภา  เกรียงธีรศร เบ็ญจะมะมหาราช
20 53397 เด็กหญิงศุภกานต์  บุญล้อม เบ็ญจะมะมหาราช
21 53398 เด็กหญิงสันตกมล  ไหลหล่ัง เบ็ญจะมะมหาราช
22 53399 เด็กหญิงอรณิชา  ศรีจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53400 เด็กชายจิรานุทรรศนัย  โสภาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53402 เด็กชายชลชาติ  บัวสด เบ็ญจะมะมหาราช
25 53403 เด็กชายณภัทร  เรืองกิจวณิช เบ็ญจะมะมหาราช
26 53404 เด็กชายณภัทร  สุภาพสุนทร เบ็ญจะมะมหาราช
27 53405 เด็กชายถิรวุฒิ  ฤทธิทิศ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53406 เด็กชายธนพัฒน์  นามวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 53407 เด็กชายธีระวัฒน์  เคลียพวงพิทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53408 เด็กชายนพวิชญ์  ยอดมาลี เบ็ญจะมะมหาราช
31 53409 เด็กชายปรุฬห์วิทย์  สุขประวิทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53410 เด็กชายพงศพัศ  สิทธิพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53411 เด็กชายพรพัสวี  สุวรรณพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53412 เด็กชายพัสกร  ธิบูรณ์บุญ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53413 เด็กชายภูตะวัน  กาญจน์วัฒกุล เบ็ญจะมะมหาราช
36 53414 เด็กชายภูเบศน์  จิงหะรานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 53415 เด็กชายภูริช  สุวรรณโท เบ็ญจะมะมหาราช
38 53416 เด็กชายรณสิทธิ์  ทวยทน เบ็ญจะมะมหาราช
39 53417 เด็กชายรัฐศาสตร์  ค าเคร่ือง เบ็ญจะมะมหาราช
40 53418 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองเรือง เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 35  หมำยเลขหอ้งสอบ 425
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53420 เด็กชายสุวิมุติ  พูลดี เบ็ญจะมะมหาราช
2 53421 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธสาร เบ็ญจะมะมหาราช
3 53422 เด็กหญิงเครือฟ้า  บุญพา เบ็ญจะมะมหาราช
4 53423 เด็กหญิงจักรวาล  โคบาลอีสาน เบ็ญจะมะมหาราช
5 53424 เด็กหญิงจิตภินันท์  พีระเศรษฐวุฒิ เบ็ญจะมะมหาราช
6 53425 เด็กหญิงจุฑาพัชร  พัฒนาสันติชัย เบ็ญจะมะมหาราช
7 53426 เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 53427 เด็กหญิงณัฐกานต์  นิตย์สุภาพ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53428 เด็กหญิงณัฐชา  ผาสุข เบ็ญจะมะมหาราช
10 53429 เด็กหญิงทักษิยา  สุกุ เบ็ญจะมะมหาราช
11 53430 เด็กหญิงทิพย์สุดา  โชครวย เบ็ญจะมะมหาราช
12 53431 เด็กหญิงธัญชนก  เต็งศิริอรกุล เบ็ญจะมะมหาราช
13 53432 เด็กหญิงธัญชนก  วราหรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53433 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  สุวรรณโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 53434 เด็กหญิงนพวรรณ  ผาดไธสง เบ็ญจะมะมหาราช
16 53435 เด็กหญิงน้ าทิพย์  หิมะคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53436 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคสุข เบ็ญจะมะมหาราช
18 53437 เด็กหญิงเบญญาภา  แสวงสุข เบ็ญจะมะมหาราช
19 53438 เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
20 53440 เด็กหญิงภัทรกันย์  แซ่อึ้ง เบ็ญจะมะมหาราช
21 53441 เด็กหญิงรดา  อมรไชย เบ็ญจะมะมหาราช
22 53442 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภางาม เบ็ญจะมะมหาราช
23 53443 เด็กหญิงวชิรดา  พันธ์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53444 เด็กหญิงศศิรัตน์  อุตส่าห์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53445 เด็กหญิงศสิญากร  จันทกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53446 เด็กหญิงศิรประภา  จารุจิตร เบ็ญจะมะมหาราช
27 53447 เด็กหญิงสิริรักษ์  ยอดสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53448 เด็กหญิงสุริวิภา  ผิวเรือง เบ็ญจะมะมหาราช
29 53449 เด็กหญิงอนันตญา  ชูช่วย เบ็ญจะมะมหาราช
30 53504 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชนะเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
31 53584 เด็กหญิงจิตตกัญญา  ตัณฑะสุวรรณะ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53780 เด็กหญิงวิลาวินี  โมฬีชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53450 เด็กชายจักรพงศ์  บุญทะวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53451 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิไลหอม เบ็ญจะมะมหาราช
35 53452 เด็กชายชลพิศุทธ์  เตียตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
36 53453 เด็กชายเดชาธร  ศรีวิชัย เบ็ญจะมะมหาราช
37 53454 เด็กชายถิรวัฒน์  เกษมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
38 53455 เด็กชายธนกฤต  สุตาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 53456 เด็กชายธนาธิป  โสมอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
40 53457 เด็กชายธราดล  พิมพ์แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 36  หมำยเลขหอ้งสอบ 431
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53458 เด็กชายธีร์  ชูรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53459 เด็กชายธีรดล  บุญชิต เบ็ญจะมะมหาราช
3 53460 เด็กชายพงศธร  ศรีสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
4 53461 เด็กชายพลพล  พิมทอง เบ็ญจะมะมหาราช
5 53462 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริชัย เบ็ญจะมะมหาราช
6 53463 เด็กชายพุทธพล  เทียมพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53464 เด็กชายวงศธร  สายตรง เบ็ญจะมะมหาราช
8 53465 เด็กชายวราเทพ  ศรีค า เบ็ญจะมะมหาราช
9 53466 เด็กชายศิรวิชญ์  ภัสสรรัตติกาล เบ็ญจะมะมหาราช
10 53467 เด็กชายสุพศิน  แย้มโคกสูง เบ็ญจะมะมหาราช
11 53468 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงกิจไพศาล เบ็ญจะมะมหาราช
12 53469 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชินเชษฐ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 53470 เด็กหญิงกวินทรา  สรรศรี เบ็ญจะมะมหาราช
14 53471 เด็กหญิงขนบพร  กล่ินบัว เบ็ญจะมะมหาราช
15 53472 เด็กหญิงญาณธิชา  แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
16 53473 เด็กหญิงณฐวรรณ  สัณฑมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53474 เด็กหญิงณัชชา  ศรีลาชัย เบ็ญจะมะมหาราช
18 53475 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยค า เบ็ญจะมะมหาราช
19 53476 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษ์เพ็ญ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53477 เด็กหญิงนิฌาธร  โชคสุชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53478 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  พิมพ์ไชย เบ็ญจะมะมหาราช
22 53479 เด็กหญิงพาขวัญ  เจริญชาญประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53480 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ประทุมกุล เบ็ญจะมะมหาราช
24 53481 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไฉยากุล เบ็ญจะมะมหาราช
25 53482 เด็กหญิงสิริภัทร  บุญเหลือ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53483 เด็กหญิงสุรภา  เอี่ยมอาจ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53484 เด็กหญิงอภิรดี  โพธิ์งาม เบ็ญจะมะมหาราช
28 53485 เด็กหญิงอัณศยา  ลาภเย็น เบ็ญจะมะมหาราช
29 53486 เด็กชายกิตติภพ  วิจักษณกุล เบ็ญจะมะมหาราช
30 53487 เด็กชายจิณณภัทร  เวชกูล เบ็ญจะมะมหาราช
31 53488 เด็กชายจิตตพัฒน์  ค าแสน เบ็ญจะมะมหาราช
32 53489 เด็กชายจิรุทธิ์  ศิริสุนทร เบ็ญจะมะมหาราช
33 53490 เด็กชายธรรมธัช  กิตติวรเวช เบ็ญจะมะมหาราช
34 53491 เด็กชายธีรวิสิทธิ์  จินนารัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53492 เด็กชายปัณณธร  พรหมลาย เบ็ญจะมะมหาราช
36 53493 เด็กชายปารมี  พิมพกัน เบ็ญจะมะมหาราช
37 53494 เด็กชายรชต  พีระนันท์รังษี เบ็ญจะมะมหาราช
38 53495 เด็กชายวชิรพงศ์  ยงกุลวณิช เบ็ญจะมะมหาราช
39 53496 เด็กชายวรินทร์  สินปรุ เบ็ญจะมะมหาราช
40 53497 เด็กชายศุภโชค  พรหมลา เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 37  หมำยเลขหอ้งสอบ 432
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53498 เด็กชายสกล  ธนบริคณห์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53499 เด็กชายสรชัช  บูรพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 53500 เด็กชายสิทธิพันธ์  จันทนป เบ็ญจะมะมหาราช
4 53501 เด็กชายสุวรรณชนก  มิ่งไชย เบ็ญจะมะมหาราช
5 53502 เด็กชายอธิธัช  ทองทั่ว เบ็ญจะมะมหาราช
6 53439 เด็กหญิงฟาริดา  แท่งค า เบ็ญจะมะมหาราช
7 53503 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาน้ าค า เบ็ญจะมะมหาราช
8 53505 เด็กหญิงชมพูนุช  อุพันทา เบ็ญจะมะมหาราช
9 53506 เด็กหญิงณัฐิดา  สุภาพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
10 53507 เด็กหญิงธนภรณ์  พาชิยานุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
11 53508 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยิ่งยงวงศ์สกุล เบ็ญจะมะมหาราช
12 53509 เด็กหญิงบุษบา  ภูโท เบ็ญจะมะมหาราช
13 53510 เด็กหญิงปาณิศา  ค ามุงคุล เบ็ญจะมะมหาราช
14 53511 เด็กหญิงพิมพกานต์  พรสอน เบ็ญจะมะมหาราช
15 53512 เด็กหญิงพุทธมนต์  พรมดี เบ็ญจะมะมหาราช
16 53513 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
17 53514 เด็กหญิงรวิพร  บุญกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53515 เด็กหญิงวริศรา  สารภาพ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53516 เด็กหญิงศุภนิดา  ภูมิทา เบ็ญจะมะมหาราช
20 53517 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หอม เบ็ญจะมะมหาราช
21 53518 เด็กหญิงศุภิสรา  เทียนจารุวัฒนา เบ็ญจะมะมหาราช
22 53519 เด็กหญิงสุจิรา  กล่ินหอม เบ็ญจะมะมหาราช
23 53520 เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เตีย เบ็ญจะมะมหาราช
24 53521 เด็กหญิงสุพรรณหงส์  นบไธสงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53522 เด็กชายกฤษตินันท์  ไตรรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53523 เด็กชายชัช  คณารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53524 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ  จันดาบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
28 53525 เด็กชายธนภัทร  สอดเสน เบ็ญจะมะมหาราช
29 53526 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีส าราญ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53527 เด็กชายนฤปนาท  ธิโกศรี เบ็ญจะมะมหาราช
31 53528 เด็กชายนิติธร  วรพิมพ์รัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53529 เด็กชายปณวัฒน์  อุ่นอุดม เบ็ญจะมะมหาราช
33 53530 เด็กชายปวริศ  คันธจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53531 เด็กชายปองภพ  ด้ามทอง เบ็ญจะมะมหาราช
35 53532 เด็กชายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี เบ็ญจะมะมหาราช
36 53533 เด็กชายพงษ์เทพ  เอื้อวงษ์ประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
37 53534 เด็กชายพีรดนย์  รากแก่น เบ็ญจะมะมหาราช
38 53535 เด็กชายรัฐพล  สุภาคาร เบ็ญจะมะมหาราช
39 53536 เด็กชายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร เบ็ญจะมะมหาราช
40 53537 เด็กชายศิรวิชญ์  วราพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 38  หมำยเลขหอ้งสอบ 433
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53538 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ผิวงาม เบ็ญจะมะมหาราช
2 53539 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุขนวล เบ็ญจะมะมหาราช
3 53540 เด็กหญิงจิรัชญา  บรรดาต้ัง เบ็ญจะมะมหาราช
4 53541 เด็กหญิงญาณิกา  ทองเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
5 53542 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 53543 เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์สนิทศรี เบ็ญจะมะมหาราช
7 53544 เด็กหญิงธนิตา  ชัยเวชสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
8 53545 เด็กหญิงธัญพร  เพชรมาก เบ็ญจะมะมหาราช
9 53546 เด็กหญิงนรมน  โกศัลวิตร์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53547 เด็กหญิงปริมพักตร์  กุลบุญญา เบ็ญจะมะมหาราช
11 53548 เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน เบ็ญจะมะมหาราช
12 53549 เด็กหญิงภรภัทร  ลีนาราช เบ็ญจะมะมหาราช
13 53550 เด็กหญิงยลรดา  ทองสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53551 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อังควณิช เบ็ญจะมะมหาราช
15 53552 เด็กหญิงวทานิญา  ปวะบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
16 53553 เด็กหญิงวาดตะวัน  ไพยรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53554 เด็กหญิงสิรภัทร  สีลาทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53555 เด็กหญิงสุจารี  พรหมคุปต์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53556 เด็กหญิงสุปรียา  บุญภิรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53557 เด็กหญิงอัฉริยาพร  ปิยะชัยกวี เบ็ญจะมะมหาราช
21 53419 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมานะ เบ็ญจะมะมหาราช
22 53558 เด็กชายกรวิทย์  อารีย์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53559 เด็กชายพัชรพล  ค าเอี่ยม เบ็ญจะมะมหาราช
24 53560 เด็กชายจิตติยพล  บัวเกษ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53561 เด็กชายชาคริต  ทาทอง เบ็ญจะมะมหาราช
26 53562 เด็กชายชินพัฒน์  ชิณวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53563 เด็กชายฐานัส  เกียรติกวินพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53564 เด็กชายณ ภัทร  เสาโกมุท เบ็ญจะมะมหาราช
29 53565 เด็กชายณภัทร  เกษียร เบ็ญจะมะมหาราช
30 53566 เด็กชายนิธิชัย  ใจเอื้อ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53567 เด็กชายบูรพฤทธิ์  ชุมจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53568 เด็กชายปิติภัทร  ชมชื่น เบ็ญจะมะมหาราช
33 53569 เด็กชายพจน์  จิตพิลา เบ็ญจะมะมหาราช
34 53570 เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53571 เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณแสน เบ็ญจะมะมหาราช
36 53572 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมุทรเวช เบ็ญจะมะมหาราช
37 53573 เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่จึง เบ็ญจะมะมหาราช
38 53574 เด็กหญิงชนิษฐ์กานต์  สุขสวาท เบ็ญจะมะมหาราช
39 53575 เด็กหญิงฐิติมา  ประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
40 53576 เด็กหญิงทักษพร  เผ่าภูรี เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 39  หมำยเลขหอ้งสอบ 434
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53577 เด็กหญิงทิมทอง  เดชแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
2 53578 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พิทักษา เบ็ญจะมะมหาราช
3 53579 เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์สุข เบ็ญจะมะมหาราช
4 53580 เด็กหญิงธนัชพร  ประจิตร เบ็ญจะมะมหาราช
5 53581 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีใส เบ็ญจะมะมหาราช
6 53583 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีธัญรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53585 เด็กหญิงปานชนก  ก้อนทองดี เบ็ญจะมะมหาราช
8 53586 เด็กหญิงปุณยากร  คชสถิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53587 เด็กหญิงพงษ์ปพร  เมืองโคตร เบ็ญจะมะมหาราช
10 53588 เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม เบ็ญจะมะมหาราช
11 53589 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พึ่งเพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช
12 53590 เด็กหญิงพิรญาณ์  ภานุมนต์วาที เบ็ญจะมะมหาราช
13 53591 เด็กหญิงพิรยา  โชติรสนิรมิต เบ็ญจะมะมหาราช
14 53592 เด็กหญิงมธุริมา  วรรณุวิน เบ็ญจะมะมหาราช
15 53593 เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
16 53161 เด็กชายภูมิพิพรรธ  หงษ์อินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53594 เด็กชายกษิด์ิเดช  วิชัยค ามาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53595 เด็กชายกิตต์ิรวี  โชคธนเสฎฐ์กุล เบ็ญจะมะมหาราช
19 53596 เด็กชายเขตโสภณ  ภูนะยา เบ็ญจะมะมหาราช
20 53597 เด็กชายจิรโชติ  ถิระกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53598 เด็กชายจิรภัทร  ทรงวิชัย เบ็ญจะมะมหาราช
22 53599 เด็กชายนันทวัฒน์  บุญกอง เบ็ญจะมะมหาราช
23 53600 เด็กชายน าลาภ  ต้ังศิริกุล เบ็ญจะมะมหาราช
24 53601 เด็กชายนิติภูมิ  สุยะลา เบ็ญจะมะมหาราช
25 53602 เด็กชายปกรณ์  แสนภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
26 53603 เด็กชายสุภเวช  เส่งตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
27 53604 เด็กชายอภิธาร  ธนัชวัชรพล เบ็ญจะมะมหาราช
28 53605 เด็กชายอรรณพ  ไทยแท้ เบ็ญจะมะมหาราช
29 53606 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์เมืองจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53607 เด็กชายฤทธิศักด์ิ  วัฒนเรืองโกวิท เบ็ญจะมะมหาราช
31 53608 เด็กหญิงก็รัก  ว่องไวช านิกิจกุล เบ็ญจะมะมหาราช
32 53609 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทินบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
33 53610 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สันติวิชัยกุล เบ็ญจะมะมหาราช
34 53611 เด็กหญิงณัฏจิรา  เจริญสัตยธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
35 53612 เด็กหญิงณัฐพร  เพชรพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 53613 เด็กหญิงณิชกานต์  ทวิชูปกรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 53614 เด็กหญิงธนัชพร  ปุ่นมีกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
38 53615 เด็กหญิงธนาภรณ์  สมคะเน เบ็ญจะมะมหาราช
39 53617 เด็กหญิงปวิชญา  โกมลวิชญ์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 53618 เด็กหญิงเปมิกา  สูนานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
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1 53619 เด็กหญิงภควรรณ  จุกจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53620 เด็กหญิงศศิรดา  ศรีงาม เบ็ญจะมะมหาราช
3 53621 เด็กหญิงศิรดา  ฤทธิ์สว่าง เบ็ญจะมะมหาราช
4 53622 เด็กหญิงสุภัสสรา  ท ามา เบ็ญจะมะมหาราช
5 53623 เด็กหญิงอิงฟ้า  พันธ์งาม เบ็ญจะมะมหาราช
6 53624 เด็กชายกุลภัทร  เพียรทอง เบ็ญจะมะมหาราช
7 53625 เด็กชายชิตะภูมิ  นามกุล เบ็ญจะมะมหาราช
8 53626 เด็กชายณพัศ  วรกิจนุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
9 53627 เด็กชายณัฐวุฒิ  เชาวนะพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
10 53628 เด็กชายตฤณ  ไชยรัชต์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 53629 เด็กชายธนบดินทร์  อัครชิโนเรศ เบ็ญจะมะมหาราช
12 53630 เด็กชายธนภัทร  สุทธิอาคาร เบ็ญจะมะมหาราช
13 53631 เด็กชายปุระชัย  ผลวิสุทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53632 เด็กชายพงศธร  ตรีโรจน์พร เบ็ญจะมะมหาราช
15 53633 เด็กชายรชต  ปิยะรัตน์มานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 53634 เด็กชายวชิรวิทย์  กสิพร้อง เบ็ญจะมะมหาราช
17 53635 เด็กชายเอกวีร์  อิฐรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53636 เด็กหญิงเกวลิน  ขุนภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
19 53637 เด็กหญิงขนิษฐา  กัลป์ตินันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53638 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  ทองเกลียว เบ็ญจะมะมหาราช
21 53639 เด็กหญิงณัฏฐกมล  คุรุพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 53640 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยะโสธรศรีกุล เบ็ญจะมะมหาราช
23 53641 เด็กหญิงณิชาวีร์  วิลยาลัย เบ็ญจะมะมหาราช
24 53642 เด็กหญิงดาวนภา  ตันอุ่นเดช เบ็ญจะมะมหาราช
25 53643 เด็กหญิงธัชพรรณ  ชูเกาะ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53644 เด็กหญิงนิชาภา  สุขอนันต์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53645 เด็กหญิงปาณัสม์  ปิยะรัตน์มานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53646 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ยาพลัง เบ็ญจะมะมหาราช
29 53647 เด็กหญิงพัทธนันท์  พานประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53648 เด็กหญิงพิมพ์พิชยา  เจียรกูล เบ็ญจะมะมหาราช
31 53649 เด็กหญิงแพรววะนิต  หลายวิวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53650 เด็กหญิงมาติกา  จันทร์เกษม เบ็ญจะมะมหาราช
33 53651 เด็กหญิงวรรณวนัช  วิเศษชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53652 เด็กหญิงศริยา  เจียรกูล เบ็ญจะมะมหาราช
35 53653 เด็กหญิงอารียา  สรรเสริญ เบ็ญจะมะมหาราช


