
บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

หอ้งสอบที่ 17  หมายเลขหอ้งสอบ  832

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้ำสอบ สถำนศึกษำ
1 30001 นายธนณัฏฐิ  คูสิริ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
2 30002 เด็กหญิงกิติยา  ศรียา อัสสัมชัญอุบลราชธานี
3 51609 นายกวิน  เกตุพงษ์พันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 51610 เด็กชายเจตพริษฐ์  เสรีรัตนาคร เบ็ญจะมะมหาราช
5 51612 เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 51613 เด็กชายทัศพล  จันทร์ชนะ เบ็ญจะมะมหาราช
7 51614 เด็กชายธนกฤต  ไวทยาพิศาล เบ็ญจะมะมหาราช
8 51615 เด็กชายธนากร  พละสรร เบ็ญจะมะมหาราช
9 51616 เด็กชายนนทพัทธ์  ดวงธนู เบ็ญจะมะมหาราช
10 51617 นายนพรัตน์  ไชยรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 51618 เด็กชายนฤปนาถ  ศรีอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
12 51619 เด็กชายนิธิพัฒน์  พร้อมพรม เบ็ญจะมะมหาราช
13 51620 นายนิธิศักด์ิ  สดวกกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
14 51621 เด็กชายพนธกร  เจริญทัศน์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 51622 เด็กชายพลพล  ไทยกูล เบ็ญจะมะมหาราช
16 51623 นายพิสิษฐ์  เคนบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
17 51625 เด็กชายวิศวชิต  สารพิศ เบ็ญจะมะมหาราช
18 51626 นายวิศัลย์  โสบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
19 51628 เด็กชายวีรภัทร  บุตรวัง เบ็ญจะมะมหาราช
20 51629 เด็กชายศิริวัฒน์  โพธิ์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
21 51631 นายอธิป  ศรีสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
22 53767 นายกิตติพัทธ์  จันทรุกขา เบ็ญจะมะมหาราช
23 51632 เด็กหญิงกนกพร  ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช
24 51633 เด็กหญิงเกศมณี  กองสิน เบ็ญจะมะมหาราช
25 51634 เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวศรียอด เบ็ญจะมะมหาราช
26 51635 เด็กหญิงชญาดา  โชคธีรสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
27 51636 เด็กหญิงชัชฏาพร  จันทรมัย เบ็ญจะมะมหาราช
28 51637 เด็กหญิงปุณิกา  วงศ์ประสาร เบ็ญจะมะมหาราช
29 51638 เด็กหญิงธนพร  มีธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
30 51639 เด็กหญิงธนพินท์  จันทาบัว เบ็ญจะมะมหาราช
31 51640 นางสาวธนวรรณ  ไชยเดช เบ็ญจะมะมหาราช
32 51641 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คณาเสน เบ็ญจะมะมหาราช
33 51642 นางสาวนภสร  ไชยมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 51643 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
35 51644 เด็กหญิงนิธินันท์  ไชยนันทน์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 51645 เด็กหญิงกานติมน  ปิติทศพล เบ็ญจะมะมหาราช
37 51646 เด็กหญิงบงกช  รัตโน เบ็ญจะมะมหาราช
38 51647 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญสว่าง เบ็ญจะมะมหาราช
39 51648 นางสาวปวรรัตน์  ภูติธนารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 51649 เด็กหญิงพาทริเซีย  รัตน์ตรัยวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

หอ้งสอบที่ 18  หมำยเลขหอ้งสอบ  833
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 51650 เด็กหญิงพิชญาภา  ตฤณานนทกุล เบ็ญจะมะมหาราช
2 51651 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผิวละมุน เบ็ญจะมะมหาราช
3 51652 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  โชควณิชยา เบ็ญจะมะมหาราช
4 51653 เด็กหญิงภควดี  ไชยปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
5 51654 เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
6 51655 เด็กหญิงวรรณกร  ต้ังวราลักษณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 51656 เด็กหญิงวิภาภรณ์  คูณดี เบ็ญจะมะมหาราช
8 51657 นางสาวอรวรรณ  บุญเดช เบ็ญจะมะมหาราช
9 51658 นางสาวอารยา  เขียวอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
10 52984 นางสาวปราณธิดา  แป้นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
11 51659 เด็กชายจิรไชย  ครองยุทธ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51660 นายจิรภัทร  พรรณาภพ เบ็ญจะมะมหาราช
13 51661 เด็กชายจิรภัทร  วรรณสาย เบ็ญจะมะมหาราช
14 51662 นายชยพล  ค าเพราะ เบ็ญจะมะมหาราช
15 51663 นายชยพัทธ์  แก้วพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
16 51664 เด็กชายชาญชล  ประดับเพชร เบ็ญจะมะมหาราช
17 51665 เด็กชายไชยจิร  ครองยุทธ เบ็ญจะมะมหาราช
18 51666 เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล เบ็ญจะมะมหาราช
19 51667 นายธนดล  ดอกดวง เบ็ญจะมะมหาราช
20 51668 นายธนบูรณ์  สูนานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 51669 เด็กชายธนภัทร  เผ่าพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 51670 เด็กชายธนลักษณ์  ศรีศักดา เบ็ญจะมะมหาราช
23 51671 เด็กชายนพรุจ  พูลผล เบ็ญจะมะมหาราช
24 51672 เด็กชายนพฤทธิ์  มีธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
25 51673 เด็กชายนักรบ  นะวะนิยม เบ็ญจะมะมหาราช
26 51674 เด็กชายนันทิพัฒน์  ดีไธสง เบ็ญจะมะมหาราช
27 51675 เด็กชายปภังกร  ดวนใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
28 51676 เด็กชายพงศพัฒน์  จันทร์สวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
29 51677 เด็กชายพลพิมาย  เทียมพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 51678 เด็กชายวีรภัทร  ยุระชัย เบ็ญจะมะมหาราช
31 51679 เด็กชายศิวกร  นาราช เบ็ญจะมะมหาราช
32 51680 นายศุภสัณห์  เที่ยงแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
33 51681 เด็กชายสืบสกุล  เผ่าภูรี เบ็ญจะมะมหาราช
34 51682 นายเอกรัตน์  ศรีโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
35 51683 นางสาวกัญญาณัฐ  จันสุตะ เบ็ญจะมะมหาราช
36 51684 เด็กหญิงเก็จมณี  ศรีดาโคตร เบ็ญจะมะมหาราช
37 51685 เด็กหญิงขวัญศินี  จ าปารัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 51686 เด็กหญิงจิรปภัสร์  เสริมทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 51687 เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญสว่าง เบ็ญจะมะมหาราช
40 51688 เด็กหญิงณิชากร  ทองหล่อ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

หอ้งสอบที่ 19  หมำยเลขหอ้งสอบ  834
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 51689 เด็กหญิงทักษพร  แก้วศรี เบ็ญจะมะมหาราช
2 51690 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีหัวแฮ เบ็ญจะมะมหาราช
3 51691 เด็กหญิงนวรัตน์  นามกุล เบ็ญจะมะมหาราช
4 51692 เด็กหญิงนัทชา  พลศรี เบ็ญจะมะมหาราช
5 51693 นางสาวนันทนา  ธรรมรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 51694 เด็กหญิงนาตาชา  นันตา เบ็ญจะมะมหาราช
7 51695 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 51696 เด็กหญิงปวริศา  ศรีหานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 51697 เด็กหญิงปวริศา  สามารถ เบ็ญจะมะมหาราช
10 51698 นางสาวพินทุสร  ศรีวรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 51699 นางสาวพิมสิริ  เอื้อพัฒนาพานิชย์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51700 เด็กหญิงแพรวา  จรรยากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 51701 เด็กหญิงยุวะนิล  สุขศรี เบ็ญจะมะมหาราช
14 51702 เด็กหญิงรักตกันท์  เชียรเถียร เบ็ญจะมะมหาราช
15 51703 นางสาววรัญญา  แถมศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
16 51704 เด็กหญิงวัลลรัศม์  ธรรมศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
17 51705 นางสาวศจีพิมุข  ปัสโป เบ็ญจะมะมหาราช
18 51706 นางสาวสิริภา  รัตนิล เบ็ญจะมะมหาราช
19 51707 เด็กหญิงหทัยกาญ  มะลิวัลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 52178 นางสาววิภาวี  ถมยา เบ็ญจะมะมหาราช
21 51710 เด็กชายคิมหันต์  ภิญโญภาค เบ็ญจะมะมหาราช
22 51711 เด็กชายชนากร  โสมโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
23 51712 นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ เบ็ญจะมะมหาราช
24 51713 เด็กชายฐิติพงศ์  พันธ์วงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 51714 เด็กชายณัฐพงษ์  คุณสิริสิน เบ็ญจะมะมหาราช
26 51715 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์ขาว เบ็ญจะมะมหาราช
27 51718 เด็กชายธงรบ  ดีเมืองปัก เบ็ญจะมะมหาราช
28 51720 เด็กชายธนภัทร  มารุตวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 51722 เด็กชายนภสินธุ์  ฉลวยศรี เบ็ญจะมะมหาราช
30 51723 นายนันทพงษ์  สวนเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
31 51727 นายภูมินทร์  สุรินโยธา เบ็ญจะมะมหาราช
32 51728 เด็กชายเศรษฐวิทย์  สุขใส เบ็ญจะมะมหาราช
33 51729 นายสุเมธัส  กล้าหาญ เบ็ญจะมะมหาราช
34 51730 เด็กชายอัครเดช  ดุจดา เบ็ญจะมะมหาราช
35 53774 เด็กชายวรวลัญช์  รุ่งอนันต์ชัย เบ็ญจะมะมหาราช
36 51544 นางสาวกันต์ฤทัย  จักรวุฒิตรีสิน เบ็ญจะมะมหาราช
37 51731 เด็กหญิงธนศิริ  อุปลาบัติ เบ็ญจะมะมหาราช
38 51732 เด็กหญิงกมลมาลย์  อินทรจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 51733 นางสาวกมลวรรณ  พูลเพิ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
40 51734 เด็กหญิงชลธิชา  แสวงสุข เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

หอ้งสอบที่ 20  หมำยเลขหอ้งสอบ  835
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 51735 เด็กหญิงชัญญานุช  ลอยหา เบ็ญจะมะมหาราช
2 51736 เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
3 51737 เด็กหญิงณัชชา  สองจันทึก เบ็ญจะมะมหาราช
4 51738 นางสาวณัฐนิชา  สอนอาจ เบ็ญจะมะมหาราช
5 51739 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมุทร เบ็ญจะมะมหาราช
6 51740 เด็กหญิงธิติสุดา  ข าสมุทร เบ็ญจะมะมหาราช
7 51741 เด็กหญิงนิฐิพร  โสวรรณี เบ็ญจะมะมหาราช
8 51742 เด็กหญิงเบญญาภา  หมั่นอุตส่าห์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 51743 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิกรัยเจิดเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
10 51744 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นันทศิริพล เบ็ญจะมะมหาราช
11 51745 เด็กหญิงปานชนก  ชวลิตรุจิวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51746 เด็กหญิงพรนรา  ขุนศรี เบ็ญจะมะมหาราช
13 51747 เด็กหญิงภัทราพร  สุทธิพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 51749 เด็กหญิงลลิดา  ลลิตลัคนกุล เบ็ญจะมะมหาราช
15 51750 เด็กหญิงศุภนิดา  หาริตะวัน เบ็ญจะมะมหาราช
16 51751 เด็กหญิงศุภรชนก  โคจรประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
17 51752 เด็กหญิงสลิลดา  เจริญเชาว์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 51753 นางสาวอภิชญา  ต้ังเสริมสุขทวี เบ็ญจะมะมหาราช
19 51754 เด็กหญิงอภิชญา  วรรณกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
20 51755 เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์พันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 51756 เด็กหญิงอินทุอร  ศรีสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
22 51757 เด็กหญิงอุษณี  สีหะนันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 51758 เด็กหญิงไอรดา  โชติพินิจ เบ็ญจะมะมหาราช
24 52195 นางสาวลภัสรดา  บัวสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53784 นางสาวสิรภัทร  จริยานันทศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
26 51761 เด็กชายจิระศักด์ิ  พรหมจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 51762 เด็กชายชาญฤทธิ์  สอนอาจ เบ็ญจะมะมหาราช
28 51763 เด็กชายชิตติ  คณะเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
29 51764 นายณัฐนนท์  ชูเกาะ เบ็ญจะมะมหาราช
30 51765 เด็กชายบุลากร  สุทธิเวชกุล เบ็ญจะมะมหาราช
31 51766 เด็กชายปรัชญา  ชื่นตา เบ็ญจะมะมหาราช
32 51767 นายพงศธร  สุวรรณพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 51768 เด็กชายพงศ์พิบูรณ์  ทองแร่ เบ็ญจะมะมหาราช
34 51769 นายพงศ์ภัค  ณ อุบล เบ็ญจะมะมหาราช
35 51773 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ฉาย เบ็ญจะมะมหาราช
36 51774 นายภูมิ  ศุภโกศล เบ็ญจะมะมหาราช
37 51775 เด็กชายภูมิพันธ์  สืบภา เบ็ญจะมะมหาราช
38 51776 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วันดี เบ็ญจะมะมหาราช
39 51777 เด็กชายรชต  เลิศวัฒนกิตติ เบ็ญจะมะมหาราช
40 51779 นายวิษณุลักษณ์  ลาภลึก เบ็ญจะมะมหาราช
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1 51780 เด็กหญิงวริศรา  พลศรี เบ็ญจะมะมหาราช
2 51782 เด็กหญิงเกศินี  พลราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 51783 นางสาวจตุพร  ค ามูล เบ็ญจะมะมหาราช
4 51784 เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 51785 เด็กหญิงณัชชา  สิทธิสาตร์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 51786 เด็กหญิงณัฐกมล  ทองมั่ง เบ็ญจะมะมหาราช
7 51787 นางสาวธัญสุดา  วามะชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
8 51788 นางสาวนภิศนิภา  ชาลี เบ็ญจะมะมหาราช
9 51789 เด็กหญิงนัทธมน  ดนัยมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
10 51790 เด็กหญิงนิชาภา  ปัจฉาภาพ เบ็ญจะมะมหาราช
11 51791 เด็กหญิงปนัสยา  ชาติอิศรานุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51793 เด็กหญิงพัทธมน  แหวนมุข เบ็ญจะมะมหาราช
13 51794 เด็กหญิงภัณฑิรา  พัฒนาสันติชัย เบ็ญจะมะมหาราช
14 51796 เด็กหญิงมณีรัตน์  จาคาภิรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 51797 นางสาวมธุรดา  บุญมาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
16 51798 เด็กหญิงมสฤณา  สิทธิธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
17 51799 เด็กหญิงวริศรา  คันธจันทน์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 51800 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ไม้เลิศหล้า เบ็ญจะมะมหาราช
19 51801 เด็กหญิงศรุตา  สุชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
20 51802 เด็กหญิงศิรินันท์  บู่แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
21 51803 เด็กหญิงสิริวรรณย์  แสนประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
22 51804 เด็กหญิงสุธิดา  พิพัฒน์สิริเมธี เบ็ญจะมะมหาราช
23 51805 เด็กหญิงสุปรียา  สิทธิจู เบ็ญจะมะมหาราช
24 51806 นางสาวสุพิชชา  ทองวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
25 51807 เด็กหญิงหงส์ฟ้า  สกุลสุข เบ็ญจะมะมหาราช
26 51808 นางสาวอารียา  แก้วใส เบ็ญจะมะมหาราช
27 52972 เด็กหญิงฐิตาภา  ไผ่เจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
28 51809 เด็กชายเจษฎากร  รอธไชล์ด เบ็ญจะมะมหาราช
29 51810 นายชยุต  บุญพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 51811 เด็กชายไชยสิทธิ์  ณูรักษา เบ็ญจะมะมหาราช
31 51813 เด็กชายต่อเกียรติ  กาวิชัย เบ็ญจะมะมหาราช
32 51814 เด็กชายติณห์  ไตรศิวะกุล เบ็ญจะมะมหาราช
33 51815 นายธนโชติ  เตชะศิริธนะกุล เบ็ญจะมะมหาราช
34 51816 นายธีรุตม์  สุดทะสาร เบ็ญจะมะมหาราช
35 51817 เด็กชายนพัตธร  ช่วยบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
36 51818 เด็กชายปวิธ  สกลเกียรติขจร เบ็ญจะมะมหาราช
37 51819 เด็กชายปุณณสรรธ์  ชอบพิมาย เบ็ญจะมะมหาราช
38 51820 เด็กชายพีรพงศ์  เรืองสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
39 51821 เด็กชายวรรณพงศ์  อินตะนัย เบ็ญจะมะมหาราช
40 51822 เด็กชายวิถี  พลวิชิต เบ็ญจะมะมหาราช
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1 51823 นายวุฒิภัทร  ศรีกุลวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 51824 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสุขวาว เบ็ญจะมะมหาราช
3 51825 เด็กชายอภิสิทธิ์  สะสมผลสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
4 51826 นายอิทธิ  พลอาทิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 51827 เด็กชายแอรอน ที  โพธิ์หอม เบ็ญจะมะมหาราช
6 51828 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทอง เบ็ญจะมะมหาราช
7 51829 เด็กหญิงกฤติยาณี  แสงไชย เบ็ญจะมะมหาราช
8 51830 นางสาวกัลยรัชต์  กนกแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
9 51831 เด็กหญิงแคทรียา  บรรลือ เบ็ญจะมะมหาราช
10 51832 เด็กหญิงจินตาพร  ส่งเสริม เบ็ญจะมะมหาราช
11 51833 เด็กหญิงญาณิศา  เนตรวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51834 นางสาวญาณิศา  อุดมชมชัย เบ็ญจะมะมหาราช
13 51835 นางสาวณาณิศา  จารุเศรษฐ เบ็ญจะมะมหาราช
14 51836 เด็กหญิงตรีณารัตน์  เมฆไธสง เบ็ญจะมะมหาราช
15 51837 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หอมหวล เบ็ญจะมะมหาราช
16 51838 เด็กหญิงธาริดา  ศรีจรูญ เบ็ญจะมะมหาราช
17 51839 นางสาวปราณปริยา  แถบเกิด เบ็ญจะมะมหาราช
18 51840 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์เพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช
19 51841 นางสาวปวีณา  พฤกษะวัน เบ็ญจะมะมหาราช
20 51842 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกตุถนอม เบ็ญจะมะมหาราช
21 51843 นางสาวพรชนก  ธนสรรวนิช เบ็ญจะมะมหาราช
22 51844 นางสาวพัณณิตา  น าผล เบ็ญจะมะมหาราช
23 51845 เด็กหญิงพาชินี  ธานี เบ็ญจะมะมหาราช
24 51846 เด็กหญิงพาฝัน  ชาญเฉลิม เบ็ญจะมะมหาราช
25 51847 เด็กหญิงภัทรสิริ  สิงห์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
26 51848 เด็กหญิงภูมิฤทัย  ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
27 51849 เด็กหญิงรดาธร  จันดารัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 51850 เด็กหญิงราชาวดี  จันทมา เบ็ญจะมะมหาราช
29 51851 นางสาวลายไหม  มากมูล เบ็ญจะมะมหาราช
30 51852 เด็กหญิงวิจิตรา  สวัสด์ิรุ่งเรือง เบ็ญจะมะมหาราช
31 51853 เด็กหญิงวิภาวี  ไชยมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
32 51854 เด็กหญิงศิรภัสสร  มูลสาร เบ็ญจะมะมหาราช
33 51855 เด็กหญิงสุชาวี  พันธ์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
34 51856 เด็กหญิงอภิชญา  ทองหนุน เบ็ญจะมะมหาราช
35 51857 เด็กหญิงอริสา  ยุธาชิต เบ็ญจะมะมหาราช
36 51858 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  โพธิ์พา เบ็ญจะมะมหาราช
37 52179 เด็กหญิงนภัสสร  ชูไทย เบ็ญจะมะมหาราช
38 51860 นายกิตติพงศ์  ศรีวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 51861 นายกิตติศักด์ิ  ศรีพารา เบ็ญจะมะมหาราช
40 51863 เด็กชายจิรโชติ  เลิศด ารงเกียรติ เบ็ญจะมะมหาราช
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1 51864 เด็กชายเจษฎานนท์  ศรีสนาย เบ็ญจะมะมหาราช
2 51865 เด็กชายชินวัตร  ศรีพัชราวุธ เบ็ญจะมะมหาราช
3 51868 เด็กชายตรีเทพ  เฉลียวธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
4 51869 นายนัทธพงศ์  ผดุงกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
5 51870 เด็กชายภูมิรพี  น้อยวรรณะ เบ็ญจะมะมหาราช
6 51872 นายพีรวิชญ์  ยิ้มเกิด เบ็ญจะมะมหาราช
7 51873 นายศุภวิศว์  ภูนิคม เบ็ญจะมะมหาราช
8 51874 เด็กชายสรวิชญ์  มูลมา เบ็ญจะมะมหาราช
9 51875 เด็กชายสิรชัย  วีระกุล เบ็ญจะมะมหาราช
10 52180 เด็กชายสมชาย  อุ่นวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 52181 เด็กชายกิตติธัช  ศรัทธาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51877 เด็กหญิงกมลศรี  หลักค า เบ็ญจะมะมหาราช
13 51879 เด็กหญิงจิตรวรรณ  อินทร์หอม เบ็ญจะมะมหาราช
14 51880 นางสาวชณิกา  เอติรัตนะ เบ็ญจะมะมหาราช
15 51882 เด็กหญิงชาลินี  เชื้อชม เบ็ญจะมะมหาราช
16 51883 เด็กหญิงฐิติพร  ไม้เลิศหล้า เบ็ญจะมะมหาราช
17 51885 เด็กหญิงณิชาพัชร์  นาคีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 51886 เด็กหญิงทิตติยาภรณ์  บุญบรรจบ เบ็ญจะมะมหาราช
19 51887 เด็กหญิงธนภรณ์  ชูก าแพง เบ็ญจะมะมหาราช
20 51888 เด็กหญิงธนัทสรวง  จันทร์จ าลอง เบ็ญจะมะมหาราช
21 51889 เด็กหญิงธัญรดา  ก้อนแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
22 51890 เด็กหญิงธิติพัฒน์  เทียวประสงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 51891 นางสาวธีร์จุฑา  แซ่จึง เบ็ญจะมะมหาราช
24 51892 นางสาวธีราพร  พิศพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 51893 เด็กหญิงธีริศรา  หิตะรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 51894 เด็กหญิงนวพร  บุญครอบ เบ็ญจะมะมหาราช
27 51895 เด็กหญิงนิติยาทร  อ่อนพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 51896 เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธีระวัฒนศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
29 51897 นางสาวแพรรินทร์  โสมะเกษตรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 51898 นางสาวภคนันท์  อุปัญญ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 51899 เด็กหญิงภัคธีมา  ไถวฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 51900 นางสาวภาสินีญา  วิเวก เบ็ญจะมะมหาราช
33 51901 เด็กหญิงรุจิรัตน์  วีระพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 51902 เด็กหญิงวริศรา  เกษลี เบ็ญจะมะมหาราช
35 51903 เด็กหญิงวิลาสินี  แสงงาม เบ็ญจะมะมหาราช
36 51904 เด็กหญิงศุภาอร  วิลากุล เบ็ญจะมะมหาราช
37 51905 นางสาวสร้อยฟ้า  ศรีพิทักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 51906 เด็กหญิงสุดารัตน์  คงหนู เบ็ญจะมะมหาราช
39 51907 เด็กหญิงสุภนิชา  ชวัลทยาธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
40 51908 นางสาวโสรยา  กุลบุญญา เบ็ญจะมะมหาราช
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1 51909 นายเกียรติศักด์ิ  บุดดาวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 51910 นายจีรเมธา  เข็มเพชร เบ็ญจะมะมหาราช
3 51911 เด็กชายฉัตรชัย  ใจบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
4 51912 เด็กชายชยุตพล  มาลัย เบ็ญจะมะมหาราช
5 51913 นายชัยนันท์  หงสนันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 51914 เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
7 51915 เด็กชายณปวร  ด าพะธิก เบ็ญจะมะมหาราช
8 51916 นายณรงค์ศักด์ิ  ตลอดพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 51917 เด็กชายธนธัช  นิลสลัว เบ็ญจะมะมหาราช
10 51918 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สิงห์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
11 51919 นายภาณุพงศ์  สายงาม เบ็ญจะมะมหาราช
12 51920 เด็กชายภูชิต  เคียงจัตุรัส เบ็ญจะมะมหาราช
13 51921 เด็กชายรักษ์ธรรม  บุญจูง เบ็ญจะมะมหาราช
14 51922 เด็กชายวรปรัชญ์  จิรกุลสมโชค เบ็ญจะมะมหาราช
15 51923 เด็กชายศุภกิจ  สุพรรณไชยมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 51924 เด็กชายศุภวัช  วิลามาศ เบ็ญจะมะมหาราช
17 51926 เด็กชายอนวัช  ผลพิบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 51927 เด็กหญิงกอปรกมล  วิลาวัลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 51928 นางสาวจณิสตา  ปัสสา เบ็ญจะมะมหาราช
20 51929 เด็กหญิงจิรัชยา  แสงสุข เบ็ญจะมะมหาราช
21 51930 นางสาวชนัษฎา  บุญครอง เบ็ญจะมะมหาราช
22 51931 เด็กหญิงชนิตา  จารุเจษฎา เบ็ญจะมะมหาราช
23 51932 เด็กหญิงชลดา  เนื้อจันทา เบ็ญจะมะมหาราช
24 51933 นางสาวฌฎาญา  พันธ์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
25 51934 นางสาวฐิตาภา  เกษมทาง เบ็ญจะมะมหาราช
26 51935 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีผ่องใส เบ็ญจะมะมหาราช
27 51936 เด็กหญิงณัฎฐ์  ศรีธัญรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 51937 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 51938 นางสาวธัญชนก  ใจใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
30 51939 เด็กหญิงนพอนันต์  เลขะวัฒนะ เบ็ญจะมะมหาราช
31 51940 เด็กหญิงนันทิพร  สาระพล เบ็ญจะมะมหาราช
32 51941 เด็กหญิงบุณย์สุดา  สุรินทร์ศิริรัฐ เบ็ญจะมะมหาราช
33 51942 เด็กหญิงบุณยานุช  ใจใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
34 51943 เด็กหญิงประภากร  ศรีวะวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 51944 เด็กหญิงปัญจพร  สิทธิคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
36 51945 เด็กหญิงพชรพร  สายพิณ เบ็ญจะมะมหาราช
37 51946 นางสาวพฤกษา  ตังควัฒนา เบ็ญจะมะมหาราช
38 51947 เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  พัฒนาสันติชัย เบ็ญจะมะมหาราช
39 51948 นางสาวพัทธนันท์  ภคนันท์ศุภวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 51949 นางสาวรวินท์นิภา  เย่ายวน เบ็ญจะมะมหาราช
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1 51950 เด็กหญิงรัตนสุดา  บ ารุงราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 51951 เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี เบ็ญจะมะมหาราช
3 51952 เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์ค า เบ็ญจะมะมหาราช
4 51953 เด็กหญิงศศิธร  พินิจ เบ็ญจะมะมหาราช
5 51954 นางสาวศุภนิดา  สุนทร เบ็ญจะมะมหาราช
6 51955 นางสาวสิริพิชญ์  ทับสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
7 51956 นางสาวสุพิชญา  สุธรรมมา เบ็ญจะมะมหาราช
8 51957 นางสาวอสมาภรณ์  วุฒิเศลา เบ็ญจะมะมหาราช
9 51958 นางสาวอารยา  ค าเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช
10 52983 นางสาวบุญรัสกรณ์  บุญทอง เบ็ญจะมะมหาราช
11 51959 เด็กชายกริสณัย  มาลาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51960 เด็กชายกฤติพงศ์  โชติการ เบ็ญจะมะมหาราช
13 51961 นายกีรติ  ประกอบศรี เบ็ญจะมะมหาราช
14 51962 เด็กชายจีระศิลป์  คุณะโคตร เบ็ญจะมะมหาราช
15 51963 เด็กชายชนกนันท์  ไชยอนงค์ศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
16 51964 เด็กชายเตชินท์  โนจากุล เบ็ญจะมะมหาราช
17 51965 เด็กชายธนพล  สายทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 51966 เด็กชายธนยศ  สาลี เบ็ญจะมะมหาราช
19 51967 นายธนากร  ผดุงเกียรติโสภณ เบ็ญจะมะมหาราช
20 51968 เด็กชายธันย์บดีพงค์  ละออปักษิณ เบ็ญจะมะมหาราช
21 51969 นายธีรวัฒน์  พรมวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 51970 นายนวพล  มิ่งไชย เบ็ญจะมะมหาราช
23 51971 เด็กชายพิสิษฐ์  สรรพวุธ เบ็ญจะมะมหาราช
24 51972 นายพูนศักด์ิ  โคพรม เบ็ญจะมะมหาราช
25 51973 นายภควัต  มูลทา เบ็ญจะมะมหาราช
26 51974 เด็กชายภาณุวรรธน์  เทพน้ าทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 51976 เด็กชายอานนท์  ขวัญรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 52182 เด็กชายธนากร  แก้วศรี เบ็ญจะมะมหาราช
29 52194 นายคณดล  สายแสง เบ็ญจะมะมหาราช
30 51977 เด็กหญิงกนกพร  ตรีพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
31 51978 นางสาวจิดาภา  ชารีรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 51979 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
33 51980 เด็กหญิงจิระนันท์  ค าแสน เบ็ญจะมะมหาราช
34 51981 เด็กหญิงชญาดา  เอกศิริพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 51982 เด็กหญิงชญานิศ  หอมสิน เบ็ญจะมะมหาราช
36 51983 นางสาวชนินาถ  รุ่งรัศมี เบ็ญจะมะมหาราช
37 51984 นางสาวฐาปนี  โพธิ์ตันค า เบ็ญจะมะมหาราช
38 51985 เด็กหญิงฐิติมา  วังทะพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 51986 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 51987 นางสาวถาวรีย์  ทองศรี เบ็ญจะมะมหาราช
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1 51988 นางสาวธนัชพร  นพรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 51989 เด็กหญิงธนาภรณ์  สถิตพิทยายุทธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 51990 เด็กหญิงธีมา  แซ่หว่อง เบ็ญจะมะมหาราช
4 51991 เด็กหญิงนวพรรณ  ถนอมลาภ เบ็ญจะมะมหาราช
5 51992 เด็กหญิงนีรชา  นราจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 51993 นางสาวปภาวี  ต้ังตระกูลวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 51994 นางสาวปภาวี  ไวยพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 51995 เด็กหญิงปวริศา  จงบริบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 51996 นางสาวปัทมาพร  พันธ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
10 51998 เด็กหญิงพัชรมล  ร่วมรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 51999 นางสาวพิชญ์นภัสณ์  แสงลับ เบ็ญจะมะมหาราช
12 52000 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เศิกศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
13 52001 เด็กหญิงลลิตา  ภูโท เบ็ญจะมะมหาราช
14 52002 เด็กหญิงวิภารักษ์  เผ่าภูรี เบ็ญจะมะมหาราช
15 52003 เด็กหญิงศุภิสรา  เพลินสัมพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 52004 เด็กหญิงสวิชญา  ประทุมมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
17 52005 เด็กหญิงสายเงิน  คณากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 52006 นางสาวสิริยากร  ตันเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
19 52007 เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยกาล เบ็ญจะมะมหาราช
20 52008 เด็กหญิงญานิศา  แก้วภมร เบ็ญจะมะมหาราช
21 52009 เด็กชายกิตติภพ  อร่ามวัฒนกุล เบ็ญจะมะมหาราช
22 52010 เด็กชายทิชากร  ทาศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
23 52011 นายธนกร  ฝอยทอง เบ็ญจะมะมหาราช
24 52012 เด็กชายธีติเทพ  กาบแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
25 52013 เด็กชายนิติกร  ศิริผล เบ็ญจะมะมหาราช
26 52014 เด็กชายบุญยกร  ไกรยา เบ็ญจะมะมหาราช
27 52015 นายปฏิภาณ  เกียรติวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 52016 เด็กชายปรมินทร์  แสนนาม เบ็ญจะมะมหาราช
29 52017 เด็กชายพงศธร  สกุลพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 52018 เด็กชายพัชรพล  บัวทุม เบ็ญจะมะมหาราช
31 52019 เด็กชายพีรพล  ผิวแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
32 52020 เด็กชายพีรวิชญ์  ประสารวรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 52021 เด็กชายภาณุพงศ์  วงศ์พรหม เบ็ญจะมะมหาราช
34 52022 นายมาตุภูมิ  ประเสริฐศรี เบ็ญจะมะมหาราช
35 52023 นายรัชกร  เนืองเฉลิม เบ็ญจะมะมหาราช
36 52025 เด็กชายอธิรักษ์  โขสูงเนิน เบ็ญจะมะมหาราช
37 52026 เด็กชายเอลียาห์  ผุดผ่อง เบ็ญจะมะมหาราช
38 52968 เด็กชายไกรวิชญ์  ทองบ่อ เบ็ญจะมะมหาราช
39 52027 เด็กหญิงกวินทรา  โลมารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 52028 เด็กหญิงกิตติสุดา  มีดี เบ็ญจะมะมหาราช
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1 52029 นางสาวจุฑากาญจน์  ชิงจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 52030 เด็กหญิงชญานิศ  เพียแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
3 52031 เด็กหญิงชลธิชา  บุญศล เบ็ญจะมะมหาราช
4 52032 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 52033 เด็กหญิงญาดา  แซ่อึ้ง เบ็ญจะมะมหาราช
6 52034 เด็กหญิงณัฏฐิรา  สุร าไพ เบ็ญจะมะมหาราช
7 52035 เด็กหญิงณัฐยากร  กาฬพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 52036 เด็กหญิงทิพธัญญา  โพธิ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
9 52037 เด็กหญิงทิพานัน  พันธการ เบ็ญจะมะมหาราช
10 52038 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยานุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
11 52039 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญเกล้ียง เบ็ญจะมะมหาราช
12 52040 เด็กหญิงธัญพิชชา  จิตสันติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
13 52041 เด็กหญิงนันท์มนัสท์  เพ็ชรภาภรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 52042 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิทยาขาว เบ็ญจะมะมหาราช
15 52043 นางสาวปัทมวรรณ  รัตนวงศ์สวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
16 52044 นางสาวปุณยวีร์  จ าปาเทศ เบ็ญจะมะมหาราช
17 52045 นางสาวพัชรวดี  อาจหาญ เบ็ญจะมะมหาราช
18 52046 นางสาวกนกวรรณ  ไพสาทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 52047 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาบ ารุง เบ็ญจะมะมหาราช
20 52048 เด็กหญิงเพียงฟ้า  จิงหะรานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 52049 เด็กหญิงยุภาภรณ์  บัวสะบาล เบ็ญจะมะมหาราช
22 52050 เด็กหญิงวรลักษณ์  สินพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
23 52051 เด็กหญิงวริษา  ศรีปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
24 52052 เด็กหญิงวริสา  บัวขาว เบ็ญจะมะมหาราช
25 52053 นางสาววิมลสิริ  แก้วสุข เบ็ญจะมะมหาราช
26 52054 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญร่ืน เบ็ญจะมะมหาราช
27 52055 เด็กหญิงสิริกัญญา  โมลานิล เบ็ญจะมะมหาราช
28 52056 นางสาวสิริวิมล  สัมพันธ์ศิริกุล เบ็ญจะมะมหาราช
29 52057 เด็กหญิงสุพรรษา  ฤกษ์ดี เบ็ญจะมะมหาราช
30 52058 เด็กหญิงอภิญญา  ทิพย์วารีเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช
31 52059 เด็กชายกันต์พจน์  โกศัลลวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 52060 เด็กชายเขมชาติ  มั่นคง เบ็ญจะมะมหาราช
33 52061 นายคมชาญ  พุฒพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 52062 เด็กชายจักรพันธ์  พันธ์ดี เบ็ญจะมะมหาราช
35 52063 เด็กชายจัตุมงคล  กุระนาม เบ็ญจะมะมหาราช
36 52064 เด็กชายชญาน์ทัต  พรสอน เบ็ญจะมะมหาราช
37 52065 เด็กชายโชติชัน  วิจิตรแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
38 52066 นายตระการเกียรติ  มิ่งขวัญ เบ็ญจะมะมหาราช
39 52067 เด็กชายธนากร  ก้อนสูงเนิน เบ็ญจะมะมหาราช
40 52068 เด็กชายธัญพิสิทธิ์  จงรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

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

1 52069 เด็กชายพงศกร  พรส่ี เบ็ญจะมะมหาราช
2 52070 เด็กชายพีรณัฐ  โรจนวิภาต เบ็ญจะมะมหาราช
3 52071 เด็กชายบวรกิตต์ิ  ช่วงชิง เบ็ญจะมะมหาราช
4 52072 เด็กชายรุ่งโรจน์ทวี  จามรโชติสิน เบ็ญจะมะมหาราช
5 52073 เด็กชายวรธน  เลาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 52074 เด็กชายวัสศรัยทิ  แก้วตา เบ็ญจะมะมหาราช
7 52075 นายศตวรรษ  ศรีค า เบ็ญจะมะมหาราช
8 52076 เด็กชายหฤษฏ์  มูลจัด เบ็ญจะมะมหาราช
9 52077 เด็กชายอติคุณ  พันธุ์ตา เบ็ญจะมะมหาราช
10 52183 เด็กชายธณัชย์ปกรณ์  สุทธิเดช เบ็ญจะมะมหาราช
11 52078 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  มะโร เบ็ญจะมะมหาราช
12 52079 เด็กหญิงกุลนารถ  แก้วนก เบ็ญจะมะมหาราช
13 52080 นางสาวกุลริศา  สวัสดี เบ็ญจะมะมหาราช
14 52081 เด็กหญิงชนกนันท์  ค าเสนาะ เบ็ญจะมะมหาราช
15 52082 เด็กหญิงชนกานต์  พูลผล เบ็ญจะมะมหาราช
16 52083 เด็กหญิงชนัณพิสุทธิ์  วิชัยบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
17 52084 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไตรรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 52085 เด็กหญิงฐิฌาพรรษ  กูลรัมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 52086 เด็กหญิงณัฐธัญกร  ลามาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 52087 นางสาวณิชาภัทรกานต์  ภักดีเจริญวิทยา เบ็ญจะมะมหาราช
21 52088 เด็กหญิงณิชาภาภัทร  ศรวิเศษ เบ็ญจะมะมหาราช
22 52089 เด็กหญิงธิติสุดา  ธิติเชษฐ์ตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
23 52090 เด็กหญิงนัฐชยา  หอมหวล เบ็ญจะมะมหาราช
24 52091 นางสาวนิรชา  สาครเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
25 52092 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เชื้อกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 52093 เด็กหญิงปานตะวัน  ค ายนต์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 52094 นางสาวปิยะฉัตร  ฉวีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 52096 นางสาวพิชาภรณ์  ชัยกลาง เบ็ญจะมะมหาราช
29 52097 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  พันนาภพ เบ็ญจะมะมหาราช
30 52098 เด็กหญิงมนรดา  ธีวันดา เบ็ญจะมะมหาราช
31 52099 นางสาวรัตฐิการ  ทองโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
32 52100 เด็กหญิงวริศรา  เนตรรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 52101 เด็กหญิงวาชินี  ผลทวี เบ็ญจะมะมหาราช
34 52102 เด็กหญิงศตญาพร  เกษไธสง เบ็ญจะมะมหาราช
35 52103 เด็กหญิงศรัณยา  อินทิแสง เบ็ญจะมะมหาราช
36 52105 นางสาวอชิรญา  เวฬุวนาธร เบ็ญจะมะมหาราช
37 52106 นางสาวอภิสรา  วรรณสุข เบ็ญจะมะมหาราช
38 52107 เด็กหญิงอารียา  ทองลอง เบ็ญจะมะมหาราช
39 52108 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  งามเสน่ห์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 53768 นางสาวอารยา  บุตรดี เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

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

1 51426 เด็กชายจอมพล  พงษ์เกษ เบ็ญจะมะมหาราช
2 51427 เด็กชายชวกร  เพียรท า เบ็ญจะมะมหาราช
3 51428 เด็กชายญาณวุฒิ  สินวรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 51429 เด็กชายทรงพล  โควสุรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 51430 เด็กชายแทนไท  พรส่ี เบ็ญจะมะมหาราช
6 51431 เด็กชายปณพงศ์  ยิ่งรุ่งโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 51432 เด็กชายพงศ์พล  พรหมดวง เบ็ญจะมะมหาราช
8 51433 เด็กชายพสิษฐ์  สระโสม เบ็ญจะมะมหาราช
9 51434 นายพัชรวัฒน์  แดนแก้วมูล เบ็ญจะมะมหาราช
10 51435 เด็กชายพิทวัส  ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช
11 51436 เด็กชายพิสชากร  รัตนบ ารุง เบ็ญจะมะมหาราช
12 51437 นายพีรกานต์  พึ่งเพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช
13 51438 เด็กชายภีมภัทร  เพ็งแป้น เบ็ญจะมะมหาราช
14 51439 เด็กชายภูมิพัฒน์  คล้ายชม เบ็ญจะมะมหาราช
15 51440 เด็กชายรัตนชัย  ทีฆะทิพย์สกุล เบ็ญจะมะมหาราช
16 51812 เด็กชายณัฐชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา เบ็ญจะมะมหาราช
17 51975 เด็กชายรชต  พงคพนาไกร เบ็ญจะมะมหาราช
18 51441 นางสาวกัญญาณัฐ  ชูจิต เบ็ญจะมะมหาราช
19 51442 นางสาวจันทรัตน์  พิมพ์ชัย เบ็ญจะมะมหาราช
20 51444 เด็กหญิงชนิดา  คลังตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
21 51445 เด็กหญิงภีรตยา  ภูบุญคง เบ็ญจะมะมหาราช
22 51446 เด็กหญิงณฐมน  พูลเพิ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
23 51447 เด็กหญิงณัฐวดี  เคลียพวงพิทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 51448 เด็กหญิงนภัทรศุกานต์  แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
25 51449 เด็กหญิงนภาพร  ทิณรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 51450 เด็กหญิงนิรมล  โคตวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 51451 เด็กหญิงปริญญานันท์  มูลศรี เบ็ญจะมะมหาราช
28 51452 เด็กหญิงปุญญิศา  พลนิล เบ็ญจะมะมหาราช
29 51453 เด็กหญิงปุญญิศา  เมืองก้อน เบ็ญจะมะมหาราช
30 51454 เด็กหญิงเปมิกา  ธีรเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
31 51456 เด็กหญิงเฟื่องรดา  ทองกูล เบ็ญจะมะมหาราช
32 51457 นางสาวศุภกานต์  แก้วจันดี เบ็ญจะมะมหาราช
33 51458 เด็กหญิงสิรินดา  วรพิมพ์รัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 51459 เด็กหญิงอภิชญา  บุญชู เบ็ญจะมะมหาราช
35 51460 เด็กหญิงอภิญญา  แซ่จึง เบ็ญจะมะมหาราช
36 51461 นางสาวอาภัสรา  แสนค ามูล เบ็ญจะมะมหาราช
37 51462 เด็กชายกฤษณพงศ์  ศิริขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 51463 เด็กชายจิตพิภัทรชัย  สร้อยจักร เบ็ญจะมะมหาราช
39 51464 เด็กชายเชษฐพงศ์  ศิวะเทเวศร์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 51465 เด็กชายแท่นทอง  ศรีจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

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

1 51466 เด็กชายธนธรณ์  วงศ์เลิศธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
2 51467 นายธนวุฒิ  สันติวิชัยกุล เบ็ญจะมะมหาราช
3 51468 เด็กชายธัชกร  สมพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 51469 เด็กชายธีร์ธวัช  อังควณิช เบ็ญจะมะมหาราช
5 51470 เด็กชายนพรุจ  ตังคะวานิช เบ็ญจะมะมหาราช
6 51471 เด็กชายปัณณ์ศิวะ  ศรีละพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 51472 เด็กชายพชรวิชญ์  ยอดมานะพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 51473 เด็กชายพณวรรตน์  เมืองจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 51474 เด็กชายวงศธร  อังกูรพิทักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 51475 นายศุภณัฐ  อานไธสง เบ็ญจะมะมหาราช
11 51476 เด็กชายสุวิทัศน์  กุลประฑีปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
12 51477 เด็กหญิงกมลชนก  ทองสรรค์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 51478 นางสาวจิตต์นภา  สายเสมา เบ็ญจะมะมหาราช
14 51479 เด็กหญิงจุฑามาศ  อิฐรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 51480 เด็กหญิงณัฐธิดา  มัศยามาศ เบ็ญจะมะมหาราช
16 51481 เด็กหญิงณัฐภัคร์  สาลิตุล เบ็ญจะมะมหาราช
17 51482 เด็กหญิงธันยกานต์  รัตนพิทักษ์สุข เบ็ญจะมะมหาราช
18 51483 นางสาวนิราพร  พละไกร เบ็ญจะมะมหาราช
19 51484 เด็กหญิงนิสิตา  พิมพ์พันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 51485 นางสาวปทิดา  พรรักษมณี เบ็ญจะมะมหาราช
21 51486 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองไทย เบ็ญจะมะมหาราช
22 51487 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กัณหา เบ็ญจะมะมหาราช
23 51488 นางสาวมณีรัตน์  เสียงใส เบ็ญจะมะมหาราช
24 51490 เด็กหญิงรัตนศิริ  วรรณภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
25 51491 เด็กหญิงลักษิกา  ดนตรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 51492 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วโสพรม เบ็ญจะมะมหาราช
27 51493 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 51494 เด็กหญิงสิริยากร  บุญยั้ง เบ็ญจะมะมหาราช
29 51495 เด็กหญิงสุฐิตา  สมคิด เบ็ญจะมะมหาราช
30 51496 เด็กหญิงอนุชสรา  เหลืองรุ่งโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 51497 นางสาวอุ้มรัก  พจน์ธีรมนตรี เบ็ญจะมะมหาราช
32 52104 เด็กหญิงสวิฏา  พันธ์นิกุล เบ็ญจะมะมหาราช
33 51498 นายโชคชัย  มะลิลา เบ็ญจะมะมหาราช
34 51502 เด็กชายธนพล  ค าเพราะ เบ็ญจะมะมหาราช
35 51503 นายธนากร  ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช
36 51504 เด็กชายนิจพันธ์  จิตปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
37 51506 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญนุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
38 51507 นายพุฒิพงศ์  พาดี เบ็ญจะมะมหาราช
39 51510 นายรัชพล  ประดับศรี เบ็ญจะมะมหาราช
40 51512 นางสาวกิตติกา  ใต้โพธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

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

1 51513 เด็กหญิงซีหยวน แจลแนล   เลา เบ็ญจะมะมหาราช
2 51514 นางสาวณัชชาพร  ส าเภา เบ็ญจะมะมหาราช
3 51515 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมลาย เบ็ญจะมะมหาราช
4 51516 เด็กหญิงธนภรณ์  อ่อนทา เบ็ญจะมะมหาราช
5 51518 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพชรดี เบ็ญจะมะมหาราช
6 51519 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สาเมฆ เบ็ญจะมะมหาราช
7 51521 นางสาวนภสร  การินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 51522 เด็กหญิงบุณฑริกา  พิริยะกิจไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 51523 เด็กหญิงบุษกร  ไชยษา เบ็ญจะมะมหาราช
10 51524 เด็กหญิงปัทมพร  บุญขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 51525 เด็กหญิงภทรพรรณ  เหล่าไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51526 นางสาวภาราดา  บุญโต เบ็ญจะมะมหาราช
13 51527 เด็กหญิงภาสินี  ประดับศรี เบ็ญจะมะมหาราช
14 51528 เด็กหญิงมนพร  ต้ังตระกูลวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 51529 นางสาวมัชฌิมาพร  ชาตกิตติคุณวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 51530 เด็กหญิงเมธาพร  สิทธิประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
17 51532 เด็กหญิงสุพิชญา  ทุมมา เบ็ญจะมะมหาราช
18 51533 นางสาวุสุภัสสร  ภาตุบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
19 51534 นายชวกร  ชินาภาษ เบ็ญจะมะมหาราช
20 51535 เด็กชายณัฐเมธี  บุญสว่าง เบ็ญจะมะมหาราช
21 51536 เด็กชายประสิทธิโชค  ศรีระดา เบ็ญจะมะมหาราช
22 51537 นายปองพล  ลายวิเศษกุล เบ็ญจะมะมหาราช
23 51538 นายพชรกร  ซ่ือสัตย์บุญ เบ็ญจะมะมหาราช
24 51539 เด็กชายพีระพัฒน์  ยามประโคน เบ็ญจะมะมหาราช
25 51540 เด็กชายพิฒฐ์ชัยญุตก์  พิมพดี เบ็ญจะมะมหาราช
26 51541 เด็กชายสิรวิชญ์  ลือไธสงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 51542 เด็กชายอินทรัตน์  อินทา เบ็ญจะมะมหาราช
28 51543 นายพงศ์พิพัฒน์  ปุชิน เบ็ญจะมะมหาราช
29 51717 เด็กชายดลภัทร  เจริญวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 51545 เด็กหญิงจิราพัชร  สัณฑมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
31 51546 เด็กหญิงชฎาภา  บุญมั่น เบ็ญจะมะมหาราช
32 51547 เด็กหญิงชนัดฎา  จารุการ เบ็ญจะมะมหาราช
33 51548 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
34 51549 นางสาวณัฏฐนิกา  บุญเทียม เบ็ญจะมะมหาราช
35 51550 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญมานะ เบ็ญจะมะมหาราช
36 51551 เด็กหญิงธนภร  ศรีโชค เบ็ญจะมะมหาราช
37 51552 เด็กหญิงธนารีย์  ลีลาภัทร เบ็ญจะมะมหาราช
38 51553 เด็กหญิงปุณณจิต  สาตราคม เบ็ญจะมะมหาราช
39 51554 นางสาวพรปวีณ์  โคตรภัทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 51555 นางสาวพรรษชล  เกศรินหอมหวล เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

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

1 51556 เด็กหญิงพัณนิตา  สบายจิตร เบ็ญจะมะมหาราช
2 51557 นางสาวพิชญาภา  เลรุ่งรดิศ เบ็ญจะมะมหาราช
3 51558 เด็กหญิงรามาวดี  คงนุ่น เบ็ญจะมะมหาราช
4 51559 นางสาวลลิตา  ศศิบุญญา เบ็ญจะมะมหาราช
5 51560 เด็กหญิงวรกมล  วรรณวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 51561 เด็กหญิงศุภณิชา  กระจ่างวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 51562 เด็กหญิงอารียา  วัฒนธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
8 51563 เด็กหญิงอารียา  สมคณะ เบ็ญจะมะมหาราช
9 51564 เด็กชายกานต์  วงศ์เสนา เบ็ญจะมะมหาราช
10 51565 เด็กชายฉัตรชัย  จูมพระบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
11 51566 เด็กชายชัยธวัช  เทพสมบัติ เบ็ญจะมะมหาราช
12 51567 เด็กชายฐาปกรณ์  ฉิมพลี เบ็ญจะมะมหาราช
13 51568 เด็กชายณัฐภูมิ  ฐานานุศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
14 51569 เด็กชายปณิธาน  บุญเกิด เบ็ญจะมะมหาราช
15 51570 เด็กชายปารัช  วัฒนะไพบูลย์กุล เบ็ญจะมะมหาราช
16 51571 เด็กชายพสิษฐ์  เจียรกูล เบ็ญจะมะมหาราช
17 51572 นายศิริพงศ์  กิจเกียรติ เบ็ญจะมะมหาราช
18 51573 เด็กหญิงกฎชพร  ไพกะเพศ เบ็ญจะมะมหาราช
19 51574 เด็กหญิงกวิสรา  โกมลวิชญ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 51575 เด็กหญิงเกื้อ  สังฆะมณี เบ็ญจะมะมหาราช
21 51576 เด็กหญิงโกมลมาลย์  กิตติพานิชกุล เบ็ญจะมะมหาราช
22 51577 เด็กหญิงจัสมิณ  จันทเวทย์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
23 51578 เด็กหญิงดวงแก้ว  อันมัย เบ็ญจะมะมหาราช
24 51579 เด็กหญิงธมลวรรณ  มานิชย์สาร เบ็ญจะมะมหาราช
25 51580 เด็กหญิงธาริณี  แฝงลาภ เบ็ญจะมะมหาราช
26 51581 เด็กหญิงนนทกร  สุราวุธ เบ็ญจะมะมหาราช
27 51582 เด็กหญิงน้ าทิพย์  บุหลันเล่ียมวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 51583 เด็กหญิงเบญจมาศ  หวานค า เบ็ญจะมะมหาราช
29 51584 เด็กหญิงพรนภัส  ภักดีพินิจ เบ็ญจะมะมหาราช
30 51585 นางสาวพรลภัส  จารุพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 51586 นางสาวพัชราพรรณ  กาญจนเสน เบ็ญจะมะมหาราช
32 51587 นางสาวพิชญ์สินี  จ าชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
33 51588 นางสาวพิมพ์ชนก  สว่างอรุณพร เบ็ญจะมะมหาราช
34 51589 นางสาวรสสุคนธ์  ด าริห์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 51590 นางสาววาสิตา  ครองยุติ เบ็ญจะมะมหาราช
36 51591 เด็กหญิงวาสิตา  ประเสริฐศรี เบ็ญจะมะมหาราช
37 51592 นางสาวศศิประภา  สมาธิ เบ็ญจะมะมหาราช
38 51593 เด็กหญิงอภิสรา  เฉลิมวงษ์รัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 51630 เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 51878 เด็กหญิงจิดาภา  ต้ังสถิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
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1 51881 นางสาวชนกพร  จันทร์สอน เบ็ญจะมะมหาราช
2 51884 เด็กหญิงณัฐสุดา  แฝงชัย เบ็ญจะมะมหาราช
3 51871 เด็กชายภูรินท์  นันทพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
4 52190 เด็กหญิงปุณิกา  ทองผุย เบ็ญจะมะมหาราช
5 51500 นายเตชพัฒน์  ค าวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 51517 นางสาวธนัญญา  จิตสันติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
7 51531 เด็กหญิงวารุณี  รัตนสกุลวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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