
บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

หอ้งสอบที่ 1  หมายเลขหอ้งสอบ  811

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้ำสอบ สถำนศึกษำ
1 40001 เด็กหญิงครองขวัญ  ค ำจันทร์ลำ เบ็ญจะมะมหำรำช
2 40002 เด็กหญิงศุภำพิชญ์  สำยงำม เบ็ญจะมะมหำรำช
3 50598 นำยณัฐภำส  เลิศสิริภัทรจิตร เบ็ญจะมะมหำรำช
4 50605 นำยภำคภูมิ  แสนนำม เบ็ญจะมะมหำรำช
5 50606 นำยวัชรินทร์  โชติรสนิรมิต เบ็ญจะมะมหำรำช
6 50611 เด็กชำยอภิวิชญ์  พจมำนเมธี เบ็ญจะมะมหำรำช
7 50636 นำยทีปต์  เศรษฐบดี เบ็ญจะมะมหำรำช
8 50641 นำยพงศกร  จิตรมำศ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 50644 นำยวรปรัชญ์  วิเชยละ เบ็ญจะมะมหำรำช
10 50647 นำยศิวรักษ์  วรสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
11 50700 นำยปิติพงษ์  องค์พำพัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51061 นำยภควิทย์  พิมพ์พรรค์ เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51065 เด็กชำยรุจน์  ศรีกฤษณรัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
14 51115 นำยวิทวัส  คุปติธรรมำ เบ็ญจะมะมหำรำช
15 51269 นำยสิรภพ  นำสวน เบ็ญจะมะมหำรำช
16 52985 นำยกษิดิศ  สำยสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
17 52986 นำยฉัตรชัย  บุญมั่น เบ็ญจะมะมหำรำช
18 50613 นำงสำวจินต์จุฑำ  กล่ินศรีสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
19 50616 นำงสำวณัฐวรำ  ประเสริฐธิติพงษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 50620 นำงสำวปัณฑ์ชนิต  สุวรรณโชติ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 50623 นำงสำวพิชญำนิน  มิ่งขวัญ เบ็ญจะมะมหำรำช
22 50624 นำงสำวพิชญำภำ  เขียนนอก เบ็ญจะมะมหำรำช
23 50627 นำงสำวรสสุคนธ์  แก้วค ำแสน เบ็ญจะมะมหำรำช
24 50629 นำงสำววิรัลพัชร  สุวรรณประทีป เบ็ญจะมะมหำรำช
25 50650 นำงสำวกติกำ  ทองน้อย เบ็ญจะมะมหำรำช
26 50651 นำงสำวกฤติกำ  เสนำะพิณ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 50652 นำงสำวกฤติยำภรณ์  ศิริขันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
28 50653 นำงสำวฐิติรัตน์  จึงเจริญนรสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
29 50657 นำงสำวพัฐสุดำภรณ์  พงษ์ศิริ เบ็ญจะมะมหำรำช
30 50659 นำงสำวพีรยำ  ยุวดีนิเวศ เบ็ญจะมะมหำรำช
31 50664 นำงสำวสิริธรธร์  สิทธิประเสริฐ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 50682 นำงสำวณิชชำ  ชมพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
33 50715 นำงสำวบุษประภำ  พงษ์บุตร เบ็ญจะมะมหำรำช
34 50725 นำงสำวสโรชิตำ  พรมดี เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51038 นำงสำวปัณฑำรีย์  ประวิทย์ธนำ เบ็ญจะมะมหำรำช
36 51085 นำงสำวเบญญำภำ  จินตนะกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
37 51235 นำงสำวฟ้ำใส  เหรียญรักวงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
38 51288 นำงสำวปรีชญำ  ประสิทธิ์ภูริปรีชำ เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50596 นำยชยุต  บุษสระเกษ เบ็ญจะมะมหำรำช
40 50597 นำยชำคร  เพชรไกร เบ็ญจะมะมหำรำช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

หอ้งสอบที่ 2  หมำยเลขหอ้งสอบ  812
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 50602 นำยพสกร  ใจสุภำพ เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50632 นำยเขษมพัฒน์  สุรพัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 50638 นำยธัญพิสิษฐ์  พนำวัลย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
4 50639 นำยยศศรัล  สำมำรถ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 50642 นำยพงศธร  ประชุมแดง เบ็ญจะมะมหำรำช
6 50643 นำยรัญชน์  พีระนันท์รังษี เบ็ญจะมะมหำรำช
7 50648 นำยศุภวิชญ์  เทียนจำรุวัฒนำ เบ็ญจะมะมหำรำช
8 50669 นำยปวีณ  มำนะกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
9 50675 นำยไวทย์  พงศ์พุทธำพร เบ็ญจะมะมหำรำช
10 50702 นำยภูวัสส์  กุดเกล้ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
11 50706 เด็กชำยสำรัช  หำญประเสริฐพงษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51006 นำยดนุวศิน  เกตุชู เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51157 นำยธีรภัทร  ภิญโญ เบ็ญจะมะมหำรำช
14 53655 นำยชนำธิป  กิจตรงศิริ เบ็ญจะมะมหำรำช
15 49904 นำงสำวธัญชนก  บุษปฤกษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 50614 นำงสำวกุลนันท์  เพียงจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
17 50618 นำงสำวบุญจิรำ  ถนัดค้ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 50619 เด็กหญิงบุญสิตำ  ดวงศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
19 50626 นำงสำวมัณธนพร  ชนะภัย เบ็ญจะมะมหำรำช
20 50660 นำงสำวไพลิน  เจียรกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
21 50662 นำงสำววนัชพร  มุ่งหมำย เบ็ญจะมะมหำรำช
22 50665 นำงสำวสิริยำกร  ขอสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
23 50678 นำงสำวชยำภำ  เบญจถำวรอนันท์ เบ็ญจะมะมหำรำช
24 50680 นำงสำวณัฐชยำ  ภูมีค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 50688 นำงสำวพิริยำพร  องค์พำพัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 50722 นำงสำววริศรำ  เกรียงกรกฎ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 50724 นำงสำวศิริวิมล  ตำลผำด เบ็ญจะมะมหำรำช
28 51027 เด็กหญิงฐิติกชพร  กงแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
29 51036 นำงสำวปัญญำพร  ชำตกิตติคุณวงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
30 51039 นำงสำวปำรณ์ปวีร์  โสภำพล เบ็ญจะมะมหำรำช
31 51090 นำงสำวพิชญ์สินี  ศิริชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
32 51126 นำงสำวชุติณัชชำ  พรส่ี เบ็ญจะมะมหำรำช
33 51223 นำงสำวชมนำด  สิมะจำรึก เบ็ญจะมะมหำรำช
34 52987 นำงสำวฐิรต์ธยำน์  ตุลำรักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
35 50594 นำยศุภวัฒน์  แสงจันทร์จิรเดช เบ็ญจะมะมหำรำช
36 50603 นำยพีรวิชญ์  บรรดำต้ัง เบ็ญจะมะมหำรำช
37 50608 นำยศิวกร  โทมุลตรี เบ็ญจะมะมหำรำช
38 50612 นำยอัมรินทร์  สำหินกอง เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50631 นำยกิตติปกรณ์  ไชยมำตร เบ็ญจะมะมหำรำช
40 50635 นำยธนำธิป  หมื่นสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

หอ้งสอบที่ 3  หมำยเลขหอ้งสอบ  813
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 50637 นำยธนกร  กงทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50649 นำยศุภวิชญ์  เสถียรวัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 51004 นำยชำญชัย  รัตนะศิวะกูล เบ็ญจะมะมหำรำช
4 51010 นำยธีทัต  วจีเกษม เบ็ญจะมะมหำรำช
5 51060 นำยพรรวินท์  ละออปักษิณ เบ็ญจะมะมหำรำช
6 51063 นำยภูชล  แก้วลี เบ็ญจะมะมหำรำช
7 51068 นำยสืบพงศ์  มณีจักร เบ็ญจะมะมหำรำช
8 51103 นำยกิตติพงษ์  เชื้อหลง เบ็ญจะมะมหำรำช
9 51105 นำยเจษฎำกร  สุนิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
10 51113 นำยภูริศพล  สรรศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
11 51155 นำยณัฐธัญ  สกนธวัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51202 นำยกษิดิศ  จ ำปำ เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51261 นำยปรีชำ  โคตรวิบูลย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
14 51264 นำยภัทรนันท์  ศรศิลป์ เบ็ญจะมะมหำรำช
15 50625 นำงสำวมณฑิรำ  มหำรักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 50630 นำงสำวอภิชญำ  จำรุจันทรรัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
17 50696 นำงสำวไอศยำ  พรมพิทักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 51043 นำงสำวภัทรพร  บุญยิ่ง เบ็ญจะมะมหำรำช
19 51127 นำงสำวญำณิศร  ทุมเสน เบ็ญจะมะมหำรำช
20 51140 นำงสำววรำพร  ค ำประวัติ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 51148 นำงสำวอรอนงค์  สันติวิชัยกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
22 51273 เด็กหญิงกนกวรรณ  รำชโยธำ เบ็ญจะมะมหำรำช
23 51281 นำงสำวณัฐริกำ  ฤทธิ์ค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
24 51300 นำงสำวอรจิรำ  อุคะ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 50595 นำยเมธี  ทองนำค เบ็ญจะมะมหำรำช
26 50607 นำยวิทวัส  อุตภู เบ็ญจะมะมหำรำช
27 50633 นำยจิตติ  ศรีขำว เบ็ญจะมะมหำรำช
28 50864 นำยพชรพล  ยุพำ เบ็ญจะมะมหำรำช
29 50905 นำยวิชยุตม์  เจียรกูล เบ็ญจะมะมหำรำช
30 50920 นำยคุณธรรมม์  สุวรรณรินทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
31 51019 นำยสหัสวรรษ  จิรัฐตรีทิพ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 51066 นำยศักด์ิมงคล  หมำยดี เบ็ญจะมะมหำรำช
33 51101 นำยกมลภพ  เจริญศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
34 51120 นำยอภิจักร  ภะวัง เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51166 นำยรัฐพล  พันชำติ เบ็ญจะมะมหำรำช
36 51251 นำยกรวีร์  เกณทวี เบ็ญจะมะมหำรำช
37 53654 นำยกำนต์  คงวิภำค เบ็ญจะมะมหำรำช
38 53656 นำยพชร  ทรัพยำนนท์ เบ็ญจะมะมหำรำช
39 53657 นำยศิวดล  ทองสี เบ็ญจะมะมหำรำช
40 50685 นำงสำวพัณณิตำ  พุฒชำ เบ็ญจะมะมหำรำช
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1 50691 นำงสำวรุ่งศิรำ  มำลำค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50795 นำงสำวลภัสรดำ  ลุนพรม เบ็ญจะมะมหำรำช
3 50839 นำงสำวรำชำวดี  รำชชมภู เบ็ญจะมะมหำรำช
4 50883 นำงสำวธีรนำฏ  วังศรีแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
5 50924 นำงสำวกัญญำณัฐ  ไชยสัตย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
6 51031 นำงสำวนงณภัทร  วงค์วำน เบ็ญจะมะมหำรำช
7 51035 นำงสำวปทิตตำ  ค ำภำนันต์ เบ็ญจะมะมหำรำช
8 51040 นำงสำวพิชญำนิน  สีด้วง เบ็ญจะมะมหำรำช
9 51078 นำงสำวณัฐรดี  บุตรชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
10 51084 นำงสำวนำฏอนงค์  ใจใหญ่ เบ็ญจะมะมหำรำช
11 51091 นำงสำวพิมพ์ชนก  พลสินธุ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51093 นำงสำวภัทรพร  ข่ำทิพย์พำที เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51095 นำงสำวลักษิกำ  ธรรมมำลี เบ็ญจะมะมหำรำช
14 51136 นำงสำวรัตนำพร  ง้ำวทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
15 51143 เด็กหญิงศรุตำ  พวงประดิษฐ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 51146 นำงสำวศุภำพิชญ์  ดอกพิกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
17 51150 นำงสำวณัฐพร  ไตรแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
18 51172 นำงสำวกัญญำรัตน์  คูณทวี เบ็ญจะมะมหำรำช
19 51173 นำงสำวจีระพรรณ  พุทธบุญ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 51178 นำงสำวณัฐชำ  ศรีพำนิชย์พันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 51186 นำงสำวนภำมณี  สำยสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
22 51233 เด็กหญิงบัณฑิตำ  เอกศิริ เบ็ญจะมะมหำรำช
23 51272 นำงสำวกชพร  จำรุเจษฎำ เบ็ญจะมะมหำรำช
24 51284 นำงสำวธัญสิริ  หำค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 51298 นำงสำวสมำพร  ไชยชนะ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 53658 นำงสำวกชกร  มิตรวงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 53659 นำงสำวเกวลิน  ศิริแสงเลิศ เบ็ญจะมะมหำรำช
28 53660 นำงสำวฐิติรัตน์  ประชุมรักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
29 53661 นำงสำวพรชนก  ลัทธิมนต์ เบ็ญจะมะมหำรำช
30 53662 นำงสำวพิไลวรรณ  บัวใหญ่ เบ็ญจะมะมหำรำช
31 50811 นำยปฏิภำณ  ภักดีโต เบ็ญจะมะมหำรำช
32 50953 นำยกฤษฏ์  สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหำรำช
33 51008 นำยไทธนำ  กิตติวรเดช เบ็ญจะมะมหำรำช
34 51014 นำยพีระภัทร  บุญชิณวงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51055 นำยชำญชัย  สุขสำย เบ็ญจะมะมหำรำช
36 51112 เด็กชำยภูดิศ  จำรุสิน เบ็ญจะมะมหำรำช
37 51165 นำยรัชชำนนท์  ทวยทน เบ็ญจะมะมหำรำช
38 51204 นำยจิรวิชญ์  บุญยืด เบ็ญจะมะมหำรำช
39 51211 นำยยุทธพงศ์ชัย  เหมือนมำตย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
40 51260 นำยปรเมศ  ครองยุติ เบ็ญจะมะมหำรำช
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1 51422 นำยพริษฐ์  จันทเวทย์ศิริ เบ็ญจะมะมหำรำช
2 52961 นำยออมทรัพย์  พละไกร เบ็ญจะมะมหำรำช
3 53663 นำยไชยยำ  โชคชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
4 53664 นำยปิยะวิทย์  ตำบุดดำ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 50710 เด็กหญิงชำคริยำ  มุสิกสำร เบ็ญจะมะมหำรำช
6 50723 นำงสำววิชญำพร  เชำว์ศรีกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
7 50790 นำงสำวปัณฑำรีย์  ต้ังพิทักษ์ไกร เบ็ญจะมะมหำรำช
8 50794 นำงสำวฤชลธร  กอคูณ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 50889 นำงสำวภัทรศยำ  ผันผอง เบ็ญจะมะมหำรำช
10 50944 นำงสำววิไลวรรณ  เดชผล เบ็ญจะมะมหำรำช
11 50974 นำงสำวฉัตรวรำ  สีหันต์ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 50982 นำงสำวนัทธมน  เหล่ำพงศ์เจริญ เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51037 นำงสำวปัณชญำ  เสริมโสภณชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
14 51045 นำงสำวศศิญำ  เพณี เบ็ญจะมะมหำรำช
15 51082 นำงสำวนงนภัส  เนตรหำญ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 51094 นำงสำวภัทรำนิษฐ์  นันทพำนิช เบ็ญจะมะมหำรำช
17 51096 นำงสำววทันยำ  ไหมเลิศหล้ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 51121 นำงสำวกชนิกำ  ตังคะวณิชย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
19 51128 นำงสำวธัญชนก  ไชยโพธิ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 51132 นำงสำวเธียรธีรำ  ธรรมสัตย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 51142 นำงสำววันฤณี  ควรต้ัง เบ็ญจะมะมหำรำช
22 51174 นำงสำวจุฑำมำศ  รัชฎำมำศ เบ็ญจะมะมหำรำช
23 51180 นำงสำวปวีณำ  อึ้งสกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
24 51182 นำงสำวธัญณิชำ  บ่งเทพ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 51190 นำงสำวเปรมยุดำ  เห็มภูมิ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 51226 นำงสำวณัฐวดี  หอมชื่น เบ็ญจะมะมหำรำช
27 51229 นำงสำวธันยนิษฐ์  ก้อนด้วง เบ็ญจะมะมหำรำช
28 51247 นำงสำวสุทธิดำ  นนท์ค ำวงค์ เบ็ญจะมะมหำรำช
29 51285 นำงสำวธันยพร  วิริยเสนกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
30 51287 นำงสำวปรำงค์ทิพย์  ถือสัตย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
31 51289 นำงสำวพลอยประกำย  ธีรลีกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
32 52175 เด็กหญิงธนัสชพร  วงษำ เบ็ญจะมะมหำรำช
33 53665 นำงสำวณัฐำ  กอมณี เบ็ญจะมะมหำรำช
34 53666 นำงสำวภรภัทร  เพิ่มพูล เบ็ญจะมะมหำรำช
35 53667 นำงสำวสกุลรัตน์  โคตรขำว เบ็ญจะมะมหำรำช
36 50601 นำยธัญสิทธิ์  เรืองวุฒิโรจน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
37 50646 นำยวิชำชำญ  เฉลียวธรรม เบ็ญจะมะมหำรำช
38 50667 นำยกฤษฎำ  รับบ้ำน เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50866 นำยรัชภูมิ  ไกรสรสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหำรำช
40 51007 นำยดุลยวัต  ศรีสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
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1 51051 นำยกฤตเมธ  สงวนนำม เบ็ญจะมะมหำรำช
2 51056 นำยญำณวรุตม์  ศรีหล้ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 51106 นำยชัยรัตน์  เพียรชนะ เบ็ญจะมะมหำรำช
4 51210 นำยภควัต  ประทุมมำ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 51215 นำยสิรวิชญ์  แนบชิด เบ็ญจะมะมหำรำช
6 51259 นำยนเรศ  ศรีสุระ เบ็ญจะมะมหำรำช
7 53668 นำยณัฐ  สวำสุด เบ็ญจะมะมหำรำช
8 53669 นำยพัชรพล  จันทรสมบูรณ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 53670 นำยพิริยำกร  พื้นผำ เบ็ญจะมะมหำรำช
10 50655 นำงสำวเมธำพร  สุวรรณพงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
11 50683 นำงสำวณิชำรีย์  ค ำภูผง เบ็ญจะมะมหำรำช
12 50709 นำงสำวช่อเพชร  จันทรทิพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
13 50777 นำงสำวณัฏฐธิดำ  สวยสม เบ็ญจะมะมหำรำช
14 50828 นำงสำวญำณิศำ  ล้ิมวัฒนำศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
15 50985 นำงสำวปลำยฟ้ำ  ฟองแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
16 51028 นำงสำวณภัทรปวีร์  ไฝ่จิต เบ็ญจะมะมหำรำช
17 51030 นำงสำวธัญธร  ประสำร เบ็ญจะมะมหำรำช
18 51042 นำงสำวพีชญดำ  ค ำประเสริฐ เบ็ญจะมะมหำรำช
19 51073 นำงสำวคัทรียำ  อุตมังค์ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 51092 นำงสำวฟ้ำเรืองรอง  ทองปำน เบ็ญจะมะมหำรำช
21 51097 นำงสำววิสำ  ทองอุ่น เบ็ญจะมะมหำรำช
22 51135 นำงสำวพรณัชชำ  ไชยรัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
23 51184 นำงสำวธิษณำมดี  ทองพุ่ม เบ็ญจะมะมหำรำช
24 51195 นำงสำวรำชวดี  โมขศักด์ิ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 51230 นำงสำวธิดำรัตน์  ส ำเนียงเสนำะ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 51236 นำงสำวมัทนพร  กุลชำติชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
27 51242 นำงสำวศิโรรัตน์  ห้องแซง เบ็ญจะมะมหำรำช
28 51274 นำงสำวกัญญำวีร์  ขันทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
29 51280 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  อินทร์หอม เบ็ญจะมะมหำรำช
30 51286 นำงสำวปพิชญำ  ชูรัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
31 51299 นำงสำวสุพิชชำ  สง่ำเขียว เบ็ญจะมะมหำรำช
32 52166 นำงสำวธัญพิชชำ  บุญธรรม เบ็ญจะมะมหำรำช
33 53671 นำงสำวชลิดำ  ชวนะฐิติกร เบ็ญจะมะมหำรำช
34 53673 นำงสำวกรชนก  ป้องกัน เบ็ญจะมะมหำรำช
35 53674 นำงสำวกิ่งกำญจน์  กุลแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
36 53675 นำงสำวสุวิชญำ  โพสำลำแสง เบ็ญจะมะมหำรำช
37 53676 นำงสำวอรดี  อำภรณ์กุล เบ็ญจะมะมหำรำช
38 53677 นำงสำวอุษณี  ภู่สิงห์ เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50703 นำยเมธำ  ชมชื่น เบ็ญจะมะมหำรำช
40 50762 นำยธนภูมิ  คงชนะ เบ็ญจะมะมหำรำช
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1 50913 นำยปิยวัฒน์  พิณทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
2 51003 นำยชยำนนท์  สำรวัน เบ็ญจะมะมหำรำช
3 51009 นำยธรำธร  ศรีพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
4 51053 นำยจีรวัฒน์  ใจมำ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 51057 นำยฐิติกร  จ ำศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
6 51058 นำยดนย์  ศรีส ำอำงค์ เบ็ญจะมะมหำรำช
7 51108 นำยณัฐวัตร  เรืองมัจฉำ เบ็ญจะมะมหำรำช
8 51152 นำยจตุมงคล  ตุงคะเสรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 51201 นำยกฤติน  ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหำรำช
10 51216 นำยสุทธิพจน์  เมตตำพินันท์ เบ็ญจะมะมหำรำช
11 51266 นำยวรวีร์  อุปนิสำกร เบ็ญจะมะมหำรำช
12 53679 นำยพัฒนำ  บุญทน เบ็ญจะมะมหำรำช
13 53680 นำยศิรชัช  จัดดี เบ็ญจะมะมหำรำช
14 50666 นำงสำวอักษรำ  ชมเมือง เบ็ญจะมะมหำรำช
15 50708 นำงสำวชนม์นิภำ  สำรเฉวตร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 50711 นำงสำวชุติกำญจน์  สุขเกษม เบ็ญจะมะมหำรำช
17 50775 นำงสำววิธริน  อเนกบุณย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 50800 นำงสำวอิสรำภรณ์  สุขสวำท เบ็ญจะมะมหำรำช
19 50878 นำงสำวณุจรีกูล  กุลนำรำธร เบ็ญจะมะมหำรำช
20 50897 นำงสำวสุกัญญำ  พงษ์สุข เบ็ญจะมะมหำรำช
21 50997 นำงสำวสุดำรัตน์  ทันศิริสุนทร เบ็ญจะมะมหำรำช
22 51049 นำงสำวสุรีพร  แก้วหิน เบ็ญจะมะมหำรำช
23 51081 นำงสำวธันยำ  ภำคพำไชย เบ็ญจะมะมหำรำช
24 51123 นำงสำวเจนิตำ  โกศัลวิตร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 51141 นำงสำววรำภรณ์  เดชะบุญ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 51177 นำงสำวณัฐชำ  เพียะวงค์ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 51183 นำงสำวธำรีรัตน์  จริศรำภูริน เบ็ญจะมะมหำรำช
28 51187 นำงสำวนันท์นพิน  สำรกิจ เบ็ญจะมะมหำรำช
29 51192 นำงสำวพลอยไพลิน  สังข์ทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
30 51196 เด็กหญิงศศิวิมล  ต่อน้อย เบ็ญจะมะมหำรำช
31 51234 นำงสำวพิชญำ  ครองยุทธ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 51245 นำงสำวสรัลลิสำ  ต้ังเสริมสุขทวี เบ็ญจะมะมหำรำช
33 51246 นำงสำวสิริยำกร  เดชไทย เบ็ญจะมะมหำรำช
34 51250 นำงสำวอำรียำ  เงินสะอำด เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51275 นำงสำวเขมณัชชำ  วงษ์โท เบ็ญจะมะมหำรำช
36 53682 นำงสำวชัญญำ  สถิตพิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
37 53683 นำงสำวณัฐฉริยำ  จันดีบุตร เบ็ญจะมะมหำรำช
38 53684 นำงสำวนิชำภำ  ส ำลี เบ็ญจะมะมหำรำช
39 53685 นำงสำววิศรุตำ  ควรสนธิ เบ็ญจะมะมหำรำช
40 53687 นำงสำวสุธำทิพย์  กันยำมิน เบ็ญจะมะมหำรำช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

หอ้งสอบที่ 8  หมำยเลขหอ้งสอบ  818
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 50801 นำยกิตติพงษ์  กิตติพำนิชกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50901 นำยคุณำกร  เรืองศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
3 50915 นำยพิริยะ  แสนรักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
4 50952 นำยกฤติธี  แก้วจันดี เบ็ญจะมะมหำรำช
5 51002 นำยจิตติภูมิ  วงพรมมำ เบ็ญจะมะมหำรำช
6 51018 นำยศุภกฤษ  เหลือนำค เบ็ญจะมะมหำรำช
7 51067 นำยสถำพร  แก้วมณี เบ็ญจะมะมหำรำช
8 51104 นำยจิรำยุ  สำรรัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 51117 นำยศิรวิชญ์  รูปแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
10 51153 นำยจักรพงษ์  นิลด ำอ่อน เบ็ญจะมะมหำรำช
11 51205 นำยชลชำสน์  บุญลำ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51209 นำยภคพงษ์  วงศ์วรรณวัฒนำ เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51217 นำยสุรวิชญ์  กำหลง เบ็ญจะมะมหำรำช
14 51255 นำยณัชพล  สร่ำงโศรก เบ็ญจะมะมหำรำช
15 53688 นำยชนำธิป  ละม่อม เบ็ญจะมะมหำรำช
16 53689 นำยดลวัฒน์  สุรินโยธำ เบ็ญจะมะมหำรำช
17 53690 นำยอิทธิณัฐ  อุพันทำ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 53731 นำยเฉลิมเกียรติ  โตวัฒนกิจ เบ็ญจะมะมหำรำช
19 50622 นำงสำวพิชญำ  บุญห่อ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 50684 นำงสำวนลินี  โคตรพรหม เบ็ญจะมะมหำรำช
21 50693 นำงสำวสโรชำ  วงษำพรหม เบ็ญจะมะมหำรำช
22 50717 นำงสำวปนัดดำ  แซ่อึ้ง เบ็ญจะมะมหำรำช
23 50846 นำงสำวสุพรรษำ  บุญชิต เบ็ญจะมะมหำรำช
24 50887 นำงสำวปำนชีวำ  อุ่นรัตนะ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 50932 นำงสำวณิชำกร  จิระกิจ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 51021 นำงสำวศิญำภัสร์  เลิศพฤกษำพัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 51024 เด็กหญิงชญำนินทร์  บัวงำม เบ็ญจะมะมหำรำช
28 51041 นำงสำวพิยดำ  เกื้อทำน เบ็ญจะมะมหำรำช
29 51044 นำงสำวมธุรดำ  ใจกระศัลย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
30 51130 นำงสำวธัญญำภรณ์  ศรีสำรคำม เบ็ญจะมะมหำรำช
31 51147 นำงสำวสิริพรรษำ  ฉัตรสุวรรณ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 51171 นำงสำวกฤติยำพร  โพธิยำ เบ็ญจะมะมหำรำช
33 51199 นำงสำวสุชำวลี  ประทุมมำ เบ็ญจะมะมหำรำช
34 51221 นำงสำวกวินธิดำ  ดีมำก เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51241 นำงสำวศิริวรรณ  อังควณิช เบ็ญจะมะมหำรำช
36 51248 นำงสำวสุพิชญำ  กลมลี เบ็ญจะมะมหำรำช
37 51293 นำงสำวมณิสำ  ชัยแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
38 51295 นำงสำววชิรำภรณ์  อมรไชย เบ็ญจะมะมหำรำช
39 51859 นำงสำวจิตฐิตศมน  อภิชัจบุญโชค เบ็ญจะมะมหำรำช
40 53691 นำงสำวกำนต์ธิดำ  ศรีวิไล เบ็ญจะมะมหำรำช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

หอ้งสอบที่ 9  หมำยเลขหอ้งสอบ  821
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53693 นำงสำวชิดฤทัย  ดวงใจ เบ็ญจะมะมหำรำช
2 53694 นำงสำวธนัชชพร  ทุมมำ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 53695 นำงสำวนำยิกำ  กุลค ำวัฒนะ เบ็ญจะมะมหำรำช
4 53696 นำงสำวนุศรินทร์  โททะรินทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 53698 นำงสำวอนัญชนำ  เคนบุปผำ เบ็ญจะมะมหำรำช
6 53699 นำงสำวอภิชยำ  ผลจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
7 53700 นำงสำวอมรรัตน์  สิงห์โตทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
8 49897 นำยพีระศักด์ิ  จึงมั่นคง เบ็ญจะมะมหำรำช
9 50153 นำยธนดล  มกรำนุรักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
10 50610 นำยอดุลยเกียรติ  เจียรกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
11 50966 นำยสรยุธ  มูลชำติ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51011 นำยนัฐวรรษ  แสงทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51062 นำยภีรดล  ปำนทรัพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
14 51119 นำยหิรัญพงศ์  ภูสมสำย เบ็ญจะมะมหำรำช
15 51162 นำยพุฒิพงศ์  ชุมจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 51168 นำยวงศธร  สร้อยค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
17 51206 นำยชลสิทธิ์  ธนำทรำย เบ็ญจะมะมหำรำช
18 51207 นำยณัฐวรรษ  สุภักดี เบ็ญจะมะมหำรำช
19 53701 นำยกันต์กวี  พิมจุฬำ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 53702 นำยพสุภัทร  ชุมจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 53703 นำยรัชชำนนท์  แก้วสง่ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
22 53704 นำยเริงฤทธิ์  ดวงจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
23 53705 นำยศุภกร  อรุณฤกษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
24 53717 นำยศรัณย์พร  ปุรินันท์ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 50687 นำงสำวพิมพ์วิไล  พิศวงษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 50707 นำงสำวกรรวี  คำนทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
27 50787 นำงสำวนำรีรัตน์  บุญเรือง เบ็ญจะมะมหำรำช
28 50850 นำงสำวอัจฉริยำ  สำยสิงห์ เบ็ญจะมะมหำรำช
29 50929 นำงสำวชัญญำพร  ตะวันแสงรุ่งโรจน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
30 50994 นำงสำววิลำสินี  กองทรัพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
31 50999 นำงสำวอัจฉรำ  สุบูรณ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 51032 นำงสำวนภัสวรรณ  บุญกอง เบ็ญจะมะมหำรำช
33 51077 นำงสำวณัฐธยำน์  ชินทวัน เบ็ญจะมะมหำรำช
34 51083 นำงสำวนภำจรี  ขรรค์แก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51131 นำงสำวธิติรัตน์  ไพสำทย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
36 51175 นำงสำวชนำพร  สะอำด เบ็ญจะมะมหำรำช
37 51176 นำงสำวณัฎฐณิชำ  จันทร์สว่ำง เบ็ญจะมะมหำรำช
38 51179 นำงสำวณัฐณิชำ  แฝงสีค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
39 51185 นำงสำวนภัสวรรณ  ศรีเสน เบ็ญจะมะมหำรำช
40 51200 นำงสำวสุธิดำ  หงษ์ศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

หอ้งสอบที่ 10  หมำยเลขหอ้งสอบ  822
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 51244 นำงสำวศุภนิดำ  จินำพร เบ็ญจะมะมหำรำช
2 51290 นำงสำวพัชรรัช  พรหมศร เบ็ญจะมะมหำรำช
3 53706 นำงสำวกมลลักษณ์  ขิงรัมย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
4 53707 นำงสำวจรรยำภรณ์  หมีค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 53709 นำงสำวณัฐกมล  ทุมมำ เบ็ญจะมะมหำรำช
6 53710 นำงสำวทิญำภัทร  วิชัยโย เบ็ญจะมะมหำรำช
7 53712 นำงสำวบุณฑริญำ  จ ำปำทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
8 53713 นำงสำวพรหมพร  พรหมศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
9 53714 นำงสำวพิลำสินี  ปัญญำภำคสิทธวีร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
10 53715 นำงสำวรัตนำพร  วงค์บุดดี เบ็ญจะมะมหำรำช
11 53718 นำงสำวสิรินันท์  สัตนันท์ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 53778 นำงสำวชนิดำ  ชำตะพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
13 50671 นำยภูมิ  ผลวิสุทธิ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
14 50672 นำยภูมินทร์  กอมณี เบ็ญจะมะมหำรำช
15 50705 นำยศุภชีพ  ศิริจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 50758 นำยชิรำวุธ  ศรีไมตรี เบ็ญจะมะมหำรำช
17 50820 นำยอรรถโชติ  ปัญโญภำศ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 50855 นำยทิมโมธี  ทิพรำช เบ็ญจะมะมหำรำช
19 50962 นำยพีรพงศ์  สุขยิ่ง เบ็ญจะมะมหำรำช
20 50971 นำยอัษฎำวุธ  หอมทรัพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 51064 นำยมีนำวัชศ์  สุขพงษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
22 51203 นำยจตุรพิธ  บุญสัตย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
23 51254 นำยณพงศ์ชน  วีระชำติ เบ็ญจะมะมหำรำช
24 51258 นำยธนัชนัณฑ์  ดอกดวง เบ็ญจะมะมหำรำช
25 52982 นำยภูพิรัฐ  เมืองเหนือ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 53719 นำยกฤษกร  สุนทรพุทธศำสน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 53721 นำยอิงครัต  ทองบุรำณ เบ็ญจะมะมหำรำช
28 53760 นำยปิยะพงษ์  พลโสภำ เบ็ญจะมะมหำรำช
29 50779 นำงสำวณัฐพร  สืบสิงห์ เบ็ญจะมะมหำรำช
30 50780 นำงสำวณัฐมน  คณะเมือง เบ็ญจะมะมหำรำช
31 50791 นำงสำวปุณฑริกำ  พึ่งเจริญ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 50793 นำงสำวพิมพ์ธนำ  รุ่งธนศักด์ิ เบ็ญจะมะมหำรำช
33 50822 นำงสำวจณิสตำ  รัตนศรีสมภพ เบ็ญจะมะมหำรำช
34 50827 นำงสำวชุติมำ  นินตระกำร เบ็ญจะมะมหำรำช
35 50831 นำงสำวปำลิตำ  ภิรมย์กิจ เบ็ญจะมะมหำรำช
36 50882 นำงสำวธัญญมล  ดำผำ เบ็ญจะมะมหำรำช
37 50888 นำงสำวปุณยำพร  มณีพิมพ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
38 50922 นำงสำวกมลวรรณ  เพชรปำนกัน เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50923 เด็กหญิงกฤตพร  สินทรัพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
40 50926 นำงสำวเกษชรินทร์  กุลเกษ เบ็ญจะมะมหำรำช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

หอ้งสอบที่ 11  หมำยเลขหอ้งสอบ  823
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 50927 นำงสำวจิรภิญญำ  ลิมปิทีปรำกำร เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50928 นำงสำวจุฑำมณี  จีรดิษฐ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 50931 นำงสำวณัฏฐนันท์  เอกวิทยำเวชนุกูล เบ็ญจะมะมหำรำช
4 50939 เด็กหญิงแพรวรดำ  บรรเทิงสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
5 51022 นำงสำวกุลจิรำ  พรหมธิดำ เบ็ญจะมะมหำรำช
6 51076 นำงสำวณัชชนม์  มักกำรุณ เบ็ญจะมะมหำรำช
7 51099 นำงสำวสหฤทัย  กำลจักร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
8 51122 นำงสำวจิรำพัชร  เครือจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 51181 นำงสำวณิชำกำนต์  คงกิจไพศำล เบ็ญจะมะมหำรำช
10 51191 นำงสำวเปรมสิริวัฒน์  ปะถะมำ เบ็ญจะมะมหำรำช
11 51231 นำงสำวนภสร  นิลค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51279 นำงสำวณัฏฐณิชำ  ศรีผุย เบ็ญจะมะมหำรำช
13 53722 นำงสำวนันท์นภัส  มหำจตุรพจน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
14 53723 นำงสำวพิมม์พิสุทธิ์  บุญประชม เบ็ญจะมะมหำรำช
15 50761 นำยณัฐภำส  ค้ำสุวรรณ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 50868 นำยวสันต์  ทองรินทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
17 50869 นำยศุภมงคล  โคตะสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 50910 นำยปฏิภำณ  ปรำสำร เบ็ญจะมะมหำรำช
19 50954 นำยกัญจน์พิชญ์  กุลบุตร เบ็ญจะมะมหำรำช
20 50959 นำยธนำกร  บุญกอ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 50968 นำยสัณห์วิชำ  ภูเหมือนบุตร เบ็ญจะมะมหำรำช
22 51001 นำยเกียรติศักด์ิ  พรมลำย เบ็ญจะมะมหำรำช
23 51114 นำยรัชชำนนท์  แสวงหำ เบ็ญจะมะมหำรำช
24 51267 นำยเษกภิสิทธิ์  พันธุ์มี เบ็ญจะมะมหำรำช
25 51420 นำยภัทรกร  รัตนำ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 53725 นำยปิยศักด์ิ  อำจวิชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
27 50679 นำงสำวชวิศำ  ต้ังวงศ์วณิชย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
28 50832 นำงสำวพชร  อุ่นวงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
29 50872 นำงสำวกฤตภรณ์  ชำยแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
30 50873 นำงสำวกำนต์ชนำ  เพียรชนะ เบ็ญจะมะมหำรำช
31 50874 นำงสำวเกตุเกล้ำ  เสตพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 50890 นำงสำวภัทรศยำภรณ์  ศำลำแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
33 50925 นำงสำวกำนต์ณภัทศรำ  สุดสี เบ็ญจะมะมหำรำช
34 50930 นำงสำวญำณิกำ  สุวรรณดี เบ็ญจะมะมหำรำช
35 50933 นำงสำวนภำพร  ปกพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
36 50936 นำงสำวปำรวิตำ  บัวโต เบ็ญจะมะมหำรำช
37 50943 นำงสำววิรัลพัชร  โรจนศักด์ิโสธร เบ็ญจะมะมหำรำช
38 50945 นำงสำวศศิธร  ทองคู่ เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50946 นำงสำวสรัลนุช  โพธิ์ลังกำ เบ็ญจะมะมหำรำช
40 50979 นำงสำวณัฐชญำ  สัตยำกูล เบ็ญจะมะมหำรำช
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1 50981 นำงสำวธันยำกำรต์  บุ้งทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50984 นำงสำวประภำพร  ชลกำญจน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 51050 นำงสำวอริสรำ  โสมเกตริน เบ็ญจะมะมหำรำช
4 51139 นำงสำววรัญญำ  ปูคะธรรม เบ็ญจะมะมหำรำช
5 51144 นำงสำวศิรดำ  เจียรกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
6 51237 นำงสำวเมษิณี  พรมโท เบ็ญจะมะมหำรำช
7 51277 เด็กหญิงชฎำธำร  จันทกำญจน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
8 51412 นำงสำวปภำดำ  ป้อมภิทักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 52165 นำงสำวบัณฑิตำ  โอมณีเขียว เบ็ญจะมะมหำรำช
10 53728 นำงสำวนวรัตน์  โกศัลวัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
11 53729 นำงสำววรินทร  ศรพรหม เบ็ญจะมะมหำรำช
12 53753 นำงสำวเบญจมำภรณ์  หลักชุม เบ็ญจะมะมหำรำช
13 53761 นำยณัฐพล  พัดทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
14 50812 นำยปพนพัชร์  จิตสิริกุลสินี เบ็ญจะมะมหำรำช
15 50816 นำยภูวเดช  จรัสศรีธรรัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 50958 นำยต่อตระกูล  ด้วงทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
17 51118 นำยศุภกฤต  ทองคู่ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 51271 นำยอุกฤษฎ์  พัดเกร็ด เบ็ญจะมะมหำรำช
19 52931 นำยพัชรพล  พิศชำติ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 53732 นำยภูมิเขต  นกเพชร เบ็ญจะมะมหำรำช
21 53733 นำยรัชติศักด์ิ  ไตรทิพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
22 50720 นำงสำวพิมพ์ชนก  จันทร เบ็ญจะมะมหำรำช
23 50942 นำงสำววิภำวี  อมรศักด์ิชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
24 50973 นำงสำวจุฑำมำศ  จีรดิษฐ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 51000 นำงสำวอำทิตยำ  พิพัฒน์สิริเมธี เบ็ญจะมะมหำรำช
26 51047 เด็กหญิงสุรัญชนำ  ศุภโกศล เบ็ญจะมะมหำรำช
27 51048 นำงสำวสุรัสวดี  พันธ์เพียร เบ็ญจะมะมหำรำช
28 51137 นำงสำวรุ่งนภำ  เตค ำหัน เบ็ญจะมะมหำรำช
29 51240 นำงสำววรรณพร  พุทธบุญ เบ็ญจะมะมหำรำช
30 53734 นำงสำวชนำกำนต์  แก้วมีศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
31 53735 นำงสำวณัฐนำรี  ภมรฉ่ ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 50701 นำยภำณุวิชญ์  เผ่ำผำ เบ็ญจะมะมหำรำช
33 50757 นำยชญุติ  โง้วศรีกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
34 50766 นำยวรภัทร  จึงตระกูล เบ็ญจะมะมหำรำช
35 50808 นำยนพรัตน์  ไชยโพธิ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
36 50956 นำยจำรุวิทย์  คงดี เบ็ญจะมะมหำรำช
37 50961 นำยปรัตถกร  สำยสุวรรณ เบ็ญจะมะมหำรำช
38 51158 นำยนรำชิต  โคตรพรหม เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50785 นำงสำวธิติมำ  แสงอุ่น เบ็ญจะมะมหำรำช
40 50786 นำงสำวนพเก้ำ  พยัฆทำ เบ็ญจะมะมหำรำช
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1 50789 นำงสำวปวิมล  คูณทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50799 นำงสำวอภิชญำ  พรมนนท์ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 50824 นำงสำวชญำนี  ชุมเสน เบ็ญจะมะมหำรำช
4 50825 นำงสำวชนิสรำ  วิลัยรัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 50826 นำงสำวภำคิณีกำณต์  พงธ์ทัตธนันชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
6 50838 นำงสำวรัตนำภรณ์  อนุพัฒนกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
7 50842 นำงสำววริศรำ  นพเก้ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
8 50896 นำงสำวสิริกำนต์  จันทร์ปุ่ม เบ็ญจะมะมหำรำช
9 50898 นำงสำวอรวรำ  มำนะดี เบ็ญจะมะมหำรำช
10 50935 นำงสำวปรมภรณ์  ปรัสรำ เบ็ญจะมะมหำรำช
11 50937 นำงสำวพรพิมล  จึงมั่นคง เบ็ญจะมะมหำรำช
12 50941 นำงสำวภัทรำภรณ์  เพำะพืช เบ็ญจะมะมหำรำช
13 50950 นำงสำวอังพรรณ  ไหลเจริญกิจ เบ็ญจะมะมหำรำช
14 50978 นำงสำวฐิชำกรณ์  อดทน เบ็ญจะมะมหำรำช
15 51087 นำงสำวปิยนุช  โทศรีแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
16 51193 นำงสำวพัทธวรรณ  โสระเวช เบ็ญจะมะมหำรำช
17 51224 นำงสำวฐำปนี  รอดค ำวงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 51292 นำงสำวแพรวรดำ  พัฒนะธำดำกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
19 51296 นำงสำววนัสนันท์  อุปยโสธร เบ็ญจะมะมหำรำช
20 51419 นำงสำวปภำวรินทร์  ว่องไว เบ็ญจะมะมหำรำช
21 53738 นำงสำววรินร ำไพ  สำรพิศ เบ็ญจะมะมหำรำช
22 53739 นำงสำวภัทรำภำ  บุตรดำโจม เบ็ญจะมะมหำรำช
23 53740 นำงสำววรรณพร  เรืองเดช เบ็ญจะมะมหำรำช
24 53763 นำงสำวอัจฉรำ  อุทัยศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
25 50818 นำยสิรวิชญ์  กสิพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
26 51005 นำยชำญวิทย์  แก่นพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 51015 นำยวัชรำกร  ติกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
28 53743 นำยสุทธินันท์  สำมพำยวรกิจ เบ็ญจะมะมหำรำช
29 50772 นำงสำวขวัญหทัย  โคตรสุโพธิ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
30 50788 นำงสำวปภำพินท์  คงพลปำน เบ็ญจะมะมหำรำช
31 50949 นำงสำวอักษรำภัค  บุญแสนแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
32 50987 นำงสำวพชร  ฝักแต้ เบ็ญจะมะมหำรำช
33 50998 นำงสำวสุวิมล  ทีปวัฒน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
34 51079 นำงสำวดวงหทัย  ประสมพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51227 นำงสำวธนพร  ดีเลข เบ็ญจะมะมหำรำช
36 51282 นำงสำวธนัญชนก  บุญอุทัย เบ็ญจะมะมหำรำช
37 51423 นำงสำวสิริภำ  อุดมปรีชำทรัพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
38 53727 นำยอำทิตย์  ผิวทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
39 53745 นำยกฤษณพจน์  พรพันธุ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
40 53747 นำยสิริวัส  สีหะประเสริฐ เบ็ญจะมะมหำรำช
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1 50792 นำงสำวพลอยไพลิน  ทองสิงห์ เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50823 นำงสำวจิรำวรรณ์  น ำระนะ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 50829 นำงสำวนภัสกร  ลุนพรม เบ็ญจะมะมหำรำช
4 50885 นำงสำวประภำวรรณ  ต้นค ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 50891 นำงสำวภัทรำวดี  ปรองดอง เบ็ญจะมะมหำรำช
6 50976 นำงสำวชนิดำภำ  มำรัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
7 50983 นำงสำวเบญจรัตน์  เจริญศรี เบ็ญจะมะมหำรำช
8 50996 นำงสำวสุชำวดี  สว่ำงวงษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 51023 นำงสำวเกศสุดำพร  เสียงเสนำะ เบ็ญจะมะมหำรำช
10 51026 นำงสำวโชติรัศม์  ทำทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
11 51089 นำงสำวพัชริยำ  ค ำหงษำ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51189 นำงสำวปฐมำภรณ์  นำมเกษ เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51198 นำงสำวสิรินยำ  ชีกว้ำง เบ็ญจะมะมหำรำช
14 51225 นำงสำวณัชชำ  แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
15 51297 นำงสำวสตรีรัตน์  แก้วโรจน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
16 52173 นำงสำวชนัญชิดำ  วิริยวุฒิไกร เบ็ญจะมะมหำรำช
17 53748 นำงสำวธนภรณ์  ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหำรำช
18 53749 นำงสำวนิธินำถ  ทิพย์คูนอก เบ็ญจะมะมหำรำช
19 53750 นำงสำวรสธร  มะลิวัลย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 53758 นำงสำวรชดำ  มะลิวัลย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 50921 เด็กชำยสิริวิชญ์  เนำวศิริ เบ็ญจะมะมหำรำช
22 50877 นำงสำวณิชำกร  แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหำรำช
23 50986 นำงสำวปิยะฉัตร  ทองชุม เบ็ญจะมะมหำรำช
24 50988 นำงสำวพรปวีณ์  ส่งเสริม เบ็ญจะมะมหำรำช
25 51124 นำงสำวฉัตริยำ  ริมทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
26 51129 นำงสำวธัญชนก  สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 51133 นำงสำวอัญพัชร์  สุรกุลธิติโรจน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
28 51134 เด็กหญิงเบญญำภำ  สำยเสน เบ็ญจะมะมหำรำช
29 51145 นำงสำวศิรดำ  เชียงแสน เบ็ญจะมะมหำรำช
30 53708 นำงสำวอภิญพร  สำยเบำะ เบ็ญจะมะมหำรำช
31 53754 นำงสำวแพรรวี  ญำณศิริ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 50670 นำยพุฒิเศรษฐ์  พร้อมพรชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
33 50698 นำยธนวัฒน์  วงศ์เวคิน เบ็ญจะมะมหำรำช
34 50903 นำยคณินเดช  สำยทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51107 นำยณัฐนันท์  นิยมพันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
36 51111 นำยภำนุพงศ์  ทองจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
37 51263 นำยพงศ์หิรัณย์  ปิยภิญโญภำพ เบ็ญจะมะมหำรำช
38 52988 นำยธนวิชญ์  ยำวะโนภำส เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50299 นำงสำวบรำลี  ร่วมรักษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
40 50694 นำงสำวอทิตยำ  เขียวข ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
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1 50714 นำงสำวณิชำกร  เจี่ยพัฒนพงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
2 50719 นำงสำวพรนภัส  เรืองศักด์ิเดชำ เบ็ญจะมะมหำรำช
3 50721 นำงสำวมนฤทัย  ศรีลำชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
4 50726 นำงสำวญำณิศำ  ส ำเนำพันธุ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
5 50774 เด็กหญิงชนิกำนต์  อนุชำติ เบ็ญจะมะมหำรำช
6 50840 นำงสำวลดำวัลย์  ธนำวิวัฒน์ชัยกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
7 51071 นำงสำวฉัตรชนก  นะมะหุต เบ็ญจะมะมหำรำช
8 51074 นำงสำวฉัตรกมล  ผลพูลทรัพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
9 51222 นำงสำวชนกพรรณ  วงศ์วรรณ เบ็ญจะมะมหำรำช
10 51228 นำงสำวธรรมรี  นิมิตนนท์ เบ็ญจะมะมหำรำช
11 51232 นำงสำวนัทธมน  รสจันทร์ เบ็ญจะมะมหำรำช
12 51238 นำงสำววทำนิยำ  ไพรใหม่ เบ็ญจะมะมหำรำช
13 51239 นำงสำววรพิชชำ  พิมพ์พันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
14 51243 นำงสำวศุภกำนต์  เทียมสุวรรณ เบ็ญจะมะมหำรำช
15 51276 นำงสำวเจียระไน  ซองทอง เบ็ญจะมะมหำรำช
16 51294 นำงสำวมัณทญำ  กุแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
17 52989 นำงสำวจิรภัทร์  วงษ์อนันต์ เบ็ญจะมะมหำรำช
18 52991 นำงสำวฐิติชญำ  เคนสุวรรณ เบ็ญจะมะมหำรำช
19 52992 นำงสำวฐิติพร  เหรียญรักวงศ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
20 52993 นำงสำวณิตินำ  สำระขันธ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
21 52994 นำงสำวธนวรรณ  อินทร์หำ เบ็ญจะมะมหำรำช
22 52995 นำงสำวนิโลบล  ทำกุ เบ็ญจะมะมหำรำช
23 52996 นำงสำววีรภัทรำ  พุฒแก้ว เบ็ญจะมะมหำรำช
24 52997 นำงสำวศรุตำ  จันทร์ทิพย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
25 52998 นำงสำวสิริยำกร  ธรรมสำร เบ็ญจะมะมหำรำช
26 52999 เด็กหญิงอรทัย  พันธ์วงษ์ เบ็ญจะมะมหำรำช
27 50763 นำยพงศ์พณิช  โมฬำ เบ็ญจะมะมหำรำช
28 50765 นำยวชิรพงษ์  ศรชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
29 50809 นำยนันทภพ  อร่ำมวัฒนกุล เบ็ญจะมะมหำรำช
30 50972 นำยอำนนท์  รำกแก่น เบ็ญจะมะมหำรำช
31 51265 เด็กชำยภำสกร  วรรณภูชำ เบ็ญจะมะมหำรำช
32 53755 นำยสิรวิชญ์  จันทรมำนิตย์ เบ็ญจะมะมหำรำช
33 50993 นำงสำววิมนสิริ  พิมพ์มีลำย เบ็ญจะมะมหำรำช
34 51033 นำงสำวนันท์นภัส  สืบเหล่ำ เบ็ญจะมะมหำรำช
35 51086 นำงสำวปิยนันท์  วงศ์รัตน์ เบ็ญจะมะมหำรำช
36 53756 นำงสำวณัฐกำนต์  บุญละ เบ็ญจะมะมหำรำช
37 53757 นำงสำวสุทธิดำ  ชินชัย เบ็ญจะมะมหำรำช
38 50109 นำยชนะพล  วงศ์ศิริ เบ็ญจะมะมหำรำช
39 50306 นำงสำวศิริรัตน์  จิบทอง เบ็ญจะมะมหำรำช


