
บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

หอ้งสอบที่ 16  หมายเลขหอ้งสอบ  831

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้ำสอบ สถำนศึกษำ
1 50001 นายธัญเทพ  จุฑาสงฆ์ ยโสธรพิทยาคม
2 49217 นายกิตติพศ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เบ็ญจะมะมหาราช
3 49783 นายกฤษฎา  รัศมีทอง เบ็ญจะมะมหาราช
4 49785 นายชูชนะ  อุคหปัญญากุล เบ็ญจะมะมหาราช
5 49787 นายธนวัฒน์  ทาทอง เบ็ญจะมะมหาราช
6 49789 นายปฏิภาณ  จิตจักร เบ็ญจะมะมหาราช
7 49826 นายปณิธาน  ก าแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
8 49830 นายพิชญะ  ศรีวรบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
9 49862 นายฐิติพงศ์  ร่วมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
10 49864 นายธนภูมิ  พวงแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
11 49889 นายชวนากร  ประเสริฐสุข เบ็ญจะมะมหาราช
12 49894 นายบัณฑิต  ศุภอรรถกร เบ็ญจะมะมหาราช
13 50159 นายภูเบศ  วัฒนสกุลไทย เบ็ญจะมะมหาราช
14 50274 นายชินวัตร  รุ่งวิจิตรกุล เบ็ญจะมะมหาราช
15 50320 นายพงศกร  ไกรเสวกวิสัย เบ็ญจะมะมหาราช
16 48892 นางสาวรุจิรดา  ประเสริฐสุข เบ็ญจะมะมหาราช
17 48918 นางสาวขวัญข้าว  วีระวัธนชัย เบ็ญจะมะมหาราช
18 49803 นางสาวกมลชนก  แก้วลี เบ็ญจะมะมหาราช
19 49805 นางสาวชญาณี  วัฒนสโรช เบ็ญจะมะมหาราช
20 49810 นางสาวฐิติกา  ใจธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
21 49813 นางสาวนันท์นลิน  ยอดมานะพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 49815 นางสาวมนัสชนก  สายแดง เบ็ญจะมะมหาราช
23 49819 นางสาวอรสินี  สุทธสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 49844 นางสาวธันยพร  กิติสาธร เบ็ญจะมะมหาราช
25 49846 นางสาวพรพรรณ  คเณศวรสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
26 49849 นางสาวพิรญาณ์  ดวงแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
27 49853 นางสาววัศยา  ครุฑสินธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 49854 นางสาววีรอร  รักศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49874 นางสาวดุจนภา  ตันอุ่นเดช เบ็ญจะมะมหาราช
30 49883 นางสาวลักษมณ  จึงมั่นคง เบ็ญจะมะมหาราช
31 49885 นางสาวสุชาวดี  พงษ์พิสิฐวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 49905 นางสาวธัญชนก  โหตระไวศยะ เบ็ญจะมะมหาราช
33 49906 นางสาวนิชานันท์  กิจจะวัฒนะ เบ็ญจะมะมหาราช
34 49916 นางสาวอัจฉราพร  โพธิ์มา เบ็ญจะมะมหาราช
35 49030 นายรัชชาวินท์  สายทอง เบ็ญจะมะมหาราช
36 49786 นายธนพัฒน์  โภคสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
37 49793 นายภานุพงศ์  ชูค  า เบ็ญจะมะมหาราช
38 49824 นายณัฐชนนท์  ศรีสนาย เบ็ญจะมะมหาราช
39 49827 นายปวรุตม์  ตริสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
40 49832 นายวณิช  โชติวนิช เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

หอ้งสอบที่ 17  หมำยเลขหอ้งสอบ  832
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 49866 นายนันทวัฒน์  สิงห์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
2 49867 นายพัชร  เลรุ่งรดิศ เบ็ญจะมะมหาราช
3 49899 นายวรธรรม  มัชฌิมา เบ็ญจะมะมหาราช
4 50355 นายกิตติคุณ  วัฒนราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 50398 นายชยุตม์  มุทุวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 48876 นางสาวเจตน์วรา  ธนกิจจารุ เบ็ญจะมะมหาราช
7 49804 นางสาวขวัญเดือน  พิเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
8 49808 นางสาวญาดาภา  ตั งพิทักษ์ไกร เบ็ญจะมะมหาราช
9 49811 นางสาวณัฏฐ์นรี  ผิวแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
10 49840 นางสาวชุติมณฑน์  ดลนิมิตสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
11 49842 นางสาวดุจกมล  จารุสิน เบ็ญจะมะมหาราช
12 49845 นางสาวพรชนก  คเณศวรสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
13 49847 นางสาวพัชรพรรณ  ค าเอี่ยม เบ็ญจะมะมหาราช
14 49856 นางสาวสุพิชชา  ชุนสนิท เบ็ญจะมะมหาราช
15 49857 นางสาวหทัยภัทร  ปริสุทธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช
16 49873 นางสาวณัฐณิชา  ไชยเสนา เบ็ญจะมะมหาราช
17 49884 นางสาววชิรา  วิเศษชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49915 นางสาวอรณัฏฐ์  หวยสูงเนิน เบ็ญจะมะมหาราช
19 49917 นางสาวอาทิตยา  ดารุณ เบ็ญจะมะมหาราช
20 50252 นางสาวจารุรัตน์  ตระการจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 50311 นางสาวอภิญญา  รุ่งชลชวลิต เบ็ญจะมะมหาราช
22 50372 นางสาวกวินกานต์  จารุแพทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 50375 นางสาวฐิติกานต์  บุญเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
24 50420 นางสาวนงนภัสม์  สายเบาะ เบ็ญจะมะมหาราช
25 50428 นางสาวศรุตยา  สมทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 50436 นางสาวอทิตยา  สุกุ เบ็ญจะมะมหาราช
27 48940 นายภูภัฎ  เที่ยงจิตต์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 49794 นายภูมินทร์  โลมารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49797 นายวิศิษฐพงศ์  กันเทพา เบ็ญจะมะมหาราช
30 49823 นายณัฐกิตต์ิ  หอมศรี เบ็ญจะมะมหาราช
31 50193 นายคมสัน  ทองอร่าม เบ็ญจะมะมหาราช
32 50287 นายอภิวัฒน์  นวจองพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 50326 นายสิรานุวัฒน์  วิกล เบ็ญจะมะมหาราช
34 50358 นายณัฐกฤตา  มงคลศริ เบ็ญจะมะมหาราช
35 50363 นายพิชชนนท์  แสงบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
36 50401 นายธนินท์  สุดาศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
37 50408 นายสถาพร  ประทุมชัย เบ็ญจะมะมหาราช
38 52364 นายนิพิฐพนธ์  สุชาติพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 48959 นางสาวสรวลแก้ว  ค าล้าน เบ็ญจะมะมหาราช
40 49807 นางสาวชินิมา  ธนเกษมสุขกุล เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

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

1 49974 นางสาววิมลวรรณ  นันทะเสน เบ็ญจะมะมหาราช
2 50173 นางสาวชุติกานต์  โอฬารบัณฑิตกุล เบ็ญจะมะมหาราช
3 50210 นางสาวกฤตยารัตน์  ทองสุข เบ็ญจะมะมหาราช
4 50211 นางสาวกันยาพร  ค าจอน เบ็ญจะมะมหาราช
5 50212 นางสาวขัตติยา  สมศรี เบ็ญจะมะมหาราช
6 50249 นางสาวกนกวรรณ  ทาหอม เบ็ญจะมะมหาราช
7 50293 นางสาวญานิกา  แสนจ าลา เบ็ญจะมะมหาราช
8 50300 นางสาวผาณิต  ไชยประทุม เบ็ญจะมะมหาราช
9 50302 นางสาวภัทราภรณ์  พิลากุล เบ็ญจะมะมหาราช
10 50377 นางสาวดาราณี  เกณทวี เบ็ญจะมะมหาราช
11 50378 นางสาวธนัญญา  โพธิ์ไทรย์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 50424 นางสาวพรนิภา  ทาวอแวง เบ็ญจะมะมหาราช
13 50433 นางสาวสิริวิภา  จินามณี เบ็ญจะมะมหาราช
14 52365 นางสาวณัฐวดี  โฉมฉลวย เบ็ญจะมะมหาราช
15 52366 นางสาวธนัชญา  พลธะรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 49163 นายเกื อกูล  หมอนค า เบ็ญจะมะมหาราช
17 49522 นายธัชพงศ์  เตชะไชยสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49859 นายกานต์พิชชา  ธานี เบ็ญจะมะมหาราช
19 50273 นายชานน  โพธิมะโน เบ็ญจะมะมหาราช
20 50318 นายธนกฤต  อิงชัยภูมิ เบ็ญจะมะมหาราช
21 50362 นายพงศ์พล  หงษ์วิไล เบ็ญจะมะมหาราช
22 50402 นายนราศักด์ิ  เดชกล้า เบ็ญจะมะมหาราช
23 52367 นายพชรนันต์  เมืองจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 48953 นางสาวปฏิภานี  พิณทอง เบ็ญจะมะมหาราช
25 48962 นางสาวอารียา  วิเศษชุนหศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 49089 นางสาวชุติปภา  เกิดอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 49253 นางสาวภัทราพร  จรูญเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
28 49841 นางสาวฑิตยา  สมหลักชัย เบ็ญจะมะมหาราช
29 49872 นางสาวกนกนาฎ  จิตภิรมย์ศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
30 49879 นางสาวพัทธนันท์  วามะขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 49900 นางสาวกมเลศ  รัตโน เบ็ญจะมะมหาราช
32 49909 นางสาวศรัณยา  วรวิเศษ เบ็ญจะมะมหาราช
33 49913 นางสาวอมรพรรณ  ศรีเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
34 50011 นางสาวธนพร  เจริญศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 50208 นางสาวเฌอฟา  ประดับศรี เบ็ญจะมะมหาราช
36 50294 นางสาวณชนก  จิตภิรมย์ศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
37 50369 นางสาวแอนนา มาริสซ่า  เกย์เยอร์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 50370 นางสาวโสธรา  จรัญญากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 50417 นางสาวณัฐธิดา  กุค าจัด เบ็ญจะมะมหาราช
40 50422 นางสาวปภาวรินทร์  ภูธร เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

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

1 50427 นางสาวพิมพ์ชนก  กังไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 50429 นางสาวศุภนิดา  อินทิแสง เบ็ญจะมะมหาราช
3 52368 นางสาวกฤตพร  สุขสาย เบ็ญจะมะมหาราช
4 52369 นางสาวกวิสรา  จันทวารา เบ็ญจะมะมหาราช
5 52370 นางสาวกีรติยา  ฐานานุศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
6 52371 นางสาวปรางทิพย์  อาจวิชัย เบ็ญจะมะมหาราช
7 52372 นางสาวศศิอาภา  จันทมาตร เบ็ญจะมะมหาราช
8 52373 นางสาวศุภสุดา  ถิ่นขาม เบ็ญจะมะมหาราช
9 52374 นางสาวสุพิชญา  ผลผดุง เบ็ญจะมะมหาราช
10 49792 นายพณวัชร์  ปฐมวงศ์ไพรัช เบ็ญจะมะมหาราช
11 49795 นายวสุ  มงคลประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
12 49836 นายศรายุธ  ไญยะพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 50028 นายชาติภัค  โชติชูตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
14 50030 นายธนชิต  วัฒน์พานิช เบ็ญจะมะมหาราช
15 50084 นายอลงกรณ์  คุณธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
16 50163 นายสิทธิพร  มีทองแสน เบ็ญจะมะมหาราช
17 50192 นายคฑาภัท  คงเหล็กดี เบ็ญจะมะมหาราช
18 50234 นายฐิติกร  บัวงาม เบ็ญจะมะมหาราช
19 50272 นายคุณานนต์  ศรประสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 50324 นายลือสาย  พลสังข์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 52375 นายพงชธร  อุปสาร เบ็ญจะมะมหาราช
22 49801 นางสาวเขมิกา  อารีเหลือ เบ็ญจะมะมหาราช
23 49967 นางสาวนิตย์รดี  จันทุมา เบ็ญจะมะมหาราช
24 50063 นางสาวสุธิดา  บุญสุข เบ็ญจะมะมหาราช
25 50099 นางสาวปภาวี  สิงห์ทน เบ็ญจะมะมหาราช
26 50169 นางสาวกิติยาพร  พลธานี เบ็ญจะมะมหาราช
27 50171 นางสาวชนัญชิตา  กอทอง เบ็ญจะมะมหาราช
28 50220 นางสาวธันยพร  ภาติยะศิขัณฑ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 50226 นางสาววัฒนีย์  ยลอนันต์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 50228 นางสาวสร้อยอัจฉรา  ยอดศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
31 50253 นางสาวจิราธร  ด าริห์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 50256 นางสาวชาลิสา  เกียรติกวินพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 50265 นางสาวพิมลพรรณ  อุ่มอยู่ เบ็ญจะมะมหาราช
34 50268 นางสาวศรีสุดา  ศรีสุราช เบ็ญจะมะมหาราช
35 50291 นางสาวชนัญธิดา  อินตา เบ็ญจะมะมหาราช
36 50331 นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีไสล เบ็ญจะมะมหาราช
37 50348 นางสาวสิริโชค  โกศัลวิตร เบ็ญจะมะมหาราช
38 50383 นางสาวพิณญาดา  จึงกาญจนา เบ็ญจะมะมหาราช
39 50412 นางสาวกนกมาศ  แก้วค าปอด เบ็ญจะมะมหาราช
40 50415 นางสาวกุณธิดา  แก่นทน เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

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

1 50425 นางสาวพรลักษณ์  บุญปก เบ็ญจะมะมหาราช
2 50426 นางสาวพัชมณฑ์  โกศลศิรศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
3 50431 นางสาวสกุลตรา  โพธาราม เบ็ญจะมะมหาราช
4 50432 นางสาวสิริกานต์  สุภสร เบ็ญจะมะมหาราช
5 50434 นางสาวสุมาลี  พิมพ์สิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 50435 นางสาวหทัยภัทร  สุตาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 50545 นางสาวนิลาวรรณ  พรเรืองวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 50555 นางสาวลลิตา  นามศรี เบ็ญจะมะมหาราช
9 50565 นางสาวศิริลักษณ์  ศิริบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 52170 นางสาวธนัชพร  ศรีพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 52876 นางสาวธิดารัตน์  ครองยุติ เบ็ญจะมะมหาราช
12 52877 นางสาวณัฐริยาภรณ์  เนื่องไชยยศ เบ็ญจะมะมหาราช
13 52878 นางสาวเพชรมีนา  อยู่เจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
14 50197 นายธรรมรัฐ  อุตส่าห์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 50277 นายธนากร  จึงสุวดี เบ็ญจะมะมหาราช
16 50321 นายพรหมพิริยะ  พรมสุพรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
17 50575 นายกรกช  พรหมรักษา เบ็ญจะมะมหาราช
18 50051 นางสาวดนุนุช  สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหาราช
19 50174 นางสาวณิชากร  กั วสมบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 50218 นางสาวณิชนันทน์  ปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
21 50224 นางสาวพินทุสร  พูลเพิ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
22 50230 นางสาวสุวรรณศิริ  ไพกะเพศ เบ็ญจะมะมหาราช
23 50258 นางสาวณัฐกมล  สุริโยตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
24 50267 นางสาววิมลรัตน์  กลยณี เบ็ญจะมะมหาราช
25 50312 นางสาวอาฐิติญา  ลาลี เบ็ญจะมะมหาราช
26 50376 นางสาวณิชกานต์  ภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
27 52191 นางสาวศลิษา  คงสุข เบ็ญจะมะมหาราช
28 49519 นายณรัฐกฤษณ์  แสนศิริทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
29 49820 นายกฤชธนพงศ์  ธิอามาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 49835 นายวิทูร  ชีพด ารงสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
31 49890 นายชัชพล  วุฒิเสลา เบ็ญจะมะมหาราช
32 49952 นายพชร  ประสานจิตต์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 49958 นายวิษณุวัฒน์  ปัตเสน เบ็ญจะมะมหาราช
34 50083 นายสรวิศ  หอมจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 50156 นายพงศกร  ค าพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
36 50200 นายพชร  คะเนแน่น เบ็ญจะมะมหาราช
37 50233 นายชนกานต์  ม่วงประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
38 50235 นายดิศานุวัฒน์  มาพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 50238 นายปฏิภาณ  ชมภูมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
40 50314 นายกฤตณภัทร  อักษรวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

หอ้งสอบที่ 21  หมำยเลขหอ้งสอบ  836
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 50438 นายกฤษฏา  โกศลานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 50558 นายกษิดิศ  อยู่ปรางค์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 49876 นางสาวนภัทร  วรรณทอง เบ็ญจะมะมหาราช
4 49903 นางสาวณัฐมนต์  เกษมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
5 49911 นางสาวศิริลักษณ์  ค้อมศิรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 49965 นางสาวธนพร  เคนศรี เบ็ญจะมะมหาราช
7 50021 นางสาวศรกมล  ญาณะพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 50055 นางสาวนิธิพร  แสงสาย เบ็ญจะมะมหาราช
9 50056 นางสาวปรียานุช  ไพสาทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 50058 นางสาวรชา  พิระตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
11 50136 นางสาวฐิติญาภรณ์  บุญเทพ เบ็ญจะมะมหาราช
12 50143 นางสาวภัทศา  ขัมภรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 50150 นางสาวธนาภรณ์  ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช
14 50263 นางสาวพานพาขวัญ  ไกรยสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 50269 นางสาวอนัญญา  สมสะอาด เบ็ญจะมะมหาราช
16 50270 นางสาวอัฏฐพร  เจียรกุล เบ็ญจะมะมหาราช
17 50310 นางสาวอกนิษฐ์  วงษ์เที่ยง เบ็ญจะมะมหาราช
18 50334 นางสาวชลิตา  คลังตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
19 50349 นางสาวสิริยากร  บุญกระโทก เบ็ญจะมะมหาราช
20 50352 นางสาวอภิชญา  พรมแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
21 50374 นางสาวช่อผกา  บุญทิม เบ็ญจะมะมหาราช
22 50389 นางสาวศิรประภา  วงศ์ค่ า เบ็ญจะมะมหาราช
23 50414 นางสาวกัลยรัตน์  หอมหวล เบ็ญจะมะมหาราช
24 50418 นางสาวธัชพรรณ  ศักด์ิสยาม เบ็ญจะมะมหาราช
25 50423 นางสาวปิยฉัตร  สังคนันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 50537 นางสาวปริณดา  มารมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 50547 นางสาวหทัยชนก  บุญสุข เบ็ญจะมะมหาราช
28 50556 นางสาวอภิสรา  คงส ารวย เบ็ญจะมะมหาราช
29 52887 นางสาวกนกพร  ทองจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 52888 นางสาวกนกพร  สุระพร เบ็ญจะมะมหาราช
31 52889 นางสาวขัตติยา  โคตรชัย เบ็ญจะมะมหาราช
32 52890 นางสาวชญาณี  ฤทธิสุทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 52891 นางสาวปาลิตา  ฉัตรสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
34 52933 นางสาวพัชราภรณ์  วรรณปะโค เบ็ญจะมะมหาราช
35 48942 นายวิวัฒนา  วรรณภาสนี เบ็ญจะมะมหาราช
36 49822 นายชยณัฐ  ศิวประภากร เบ็ญจะมะมหาราช
37 49829 นายพงศธร  เพริดพราว เบ็ญจะมะมหาราช
38 50040 นายธนภัทร  ศรีรักษา เบ็ญจะมะมหาราช
39 50066 นายโชติภัค  โชติชูตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
40 50077 นายภัทรภิชญ์  ชื่นชอบ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

หอ้งสอบที่ 22  หมำยเลขหอ้งสอบ  837
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 50154 นายธราเทพ  ดวงงอก เบ็ญจะมะมหาราช
2 50198 นายธีรเดช  โพธิ์เขียว เบ็ญจะมะมหาราช
3 50244 นายวราวิชชา  ปวะบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
4 50279 นายธีระพงษ์  ขันติวารี เบ็ญจะมะมหาราช
5 50286 นายสุรยุทธ  ภูสิธานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 50359 นายธนกฤต  ภูไวย์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 50551 นายสรวิชญ์  พันธุ์เกษตร เบ็ญจะมะมหาราช
8 52892 นายธีระภัทร  เครือนพคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
9 52893 นายณัฐวัฒน์  คูณค าตา เบ็ญจะมะมหาราช
10 49817 นางสาวศุทธินี  อาจธะขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 49839 นางสาวชนกนันท์  พิมพ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
12 50086 นางสาวกมลชนก  ผ่าโผน เบ็ญจะมะมหาราช
13 50088 นางสาวกิตติมา  ศรีชัย เบ็ญจะมะมหาราช
14 50106 นางสาวอุษณิษา  เจริญเชาว์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 50167 นางสาวกรกนก  จุลวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 50175 นางสาวตริญาวรรณ  ปานโชติ เบ็ญจะมะมหาราช
17 50179 นางสาวปภาวรินท์  แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
18 50188 นางสาวอภิญญา  ใจภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
19 50206 นางสาวเกวลินรัตน์  ธานี เบ็ญจะมะมหาราช
20 50207 นางสาวเจนจิรา  พยารัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 50222 นางสาวปานปณิธาน  มุ่งสิน เบ็ญจะมะมหาราช
22 50227 นางสาววิภาพร  พรมส าลี เบ็ญจะมะมหาราช
23 50308 นางสาวสิรีธร  สุทธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช
24 50330 นางสาวจิระภัทรสรณ์  บุญใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
25 50335 นางสาวชาลิสา  ภางาม เบ็ญจะมะมหาราช
26 50338 นางสาวนิสากร  มูลสาร เบ็ญจะมะมหาราช
27 50341 นางสาวปุณยาพรสุข  ศาลาสุข เบ็ญจะมะมหาราช
28 50351 นางสาวสุพิชญา  ชื่นศรีวิโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 50353 นางสาวอรนลิน  ตลับทอง เบ็ญจะมะมหาราช
30 50371 นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ดี เบ็ญจะมะมหาราช
31 50373 นางสาวชนากานต์  ด าริห์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 50379 นางสาวนัทธมน  คงอ าพล เบ็ญจะมะมหาราช
33 50413 นางสาวกมลนัทธ์  แก้วปานกัน เบ็ญจะมะมหาราช
34 50546 นางสาวสิริยากร  ผุยอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
35 50562 นางสาวญานิกา  สาระวัน เบ็ญจะมะมหาราช
36 50574 นางสาวมนชนิตว์  ช่วยบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
37 52894 นางสาวโชติกา  เลิศตันติวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 52895 นางสาวธัญพร  จันทาดี เบ็ญจะมะมหาราช
39 52896 นางสาวแพรวา  จวนสาง เบ็ญจะมะมหาราช
40 52897 นางสาวเมธาพร  อมรสิน เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

หอ้งสอบที่ 23  หมำยเลขหอ้งสอบ  838
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 52898 นางสาววรรษมน  แถวปัดถา เบ็ญจะมะมหาราช
2 52899 นางสาวสุวิภา  ดาผา เบ็ญจะมะมหาราช
3 49126 นายพศวัต  ใจสุภาพ เบ็ญจะมะมหาราช
4 49837 นายอภิวิชญ์  สารสิทธิธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
5 50201 นายภูธเนศ  จ ารูญพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 50204 นายวัชรยุทธ  ทองพิทักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 50231 นายพัฒน์สุพงศ์  อักษรศรี เบ็ญจะมะมหาราช
8 50239 นายปวีณ  น้อยคนดี เบ็ญจะมะมหาราช
9 50354 นายเกียรติยศ  แสงค า เบ็ญจะมะมหาราช
10 50540 นายธนวรรฒน์  เพิ่มงาม เบ็ญจะมะมหาราช
11 50559 นายธกฤต  อินทะรุกขา เบ็ญจะมะมหาราช
12 50568 นายรวิชญ์  ทองทวน เบ็ญจะมะมหาราช
13 52900 นายพีรพงษ์  สอนส่งกล่ิน เบ็ญจะมะมหาราช
14 52901 นายมุนิพันธ์  มุกธวัตร เบ็ญจะมะมหาราช
15 49359 นางสาวพิมพ์ชญา  ฐานิสวรรณศรี เบ็ญจะมะมหาราช
16 49887 นางสาวอุนนดา  ศิลารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 49910 นางสาวศิรินภา  กิจเพิ่มเกียรติ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49934 นางสาววลาสินี  ลือนาม เบ็ญจะมะมหาราช
19 49973 นางสาววิมลยา  จอมเพชร เบ็ญจะมะมหาราช
20 49978 นางสาวสรัญญา  กาญจนเสน เบ็ญจะมะมหาราช
21 50189 นางสาวอัจฉรานันท์  สมพานนอก เบ็ญจะมะมหาราช
22 50219 นางสาวธัญญา  ศิลาบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
23 50225 นางสาวลักขิกา  ไชยกาล เบ็ญจะมะมหาราช
24 50254 นางสาวชญานี  หอมสิน เบ็ญจะมะมหาราช
25 50257 นางสาวฐิติพร  ศรีทาพักตร์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 50261 นางสาวปรมาภรณ์  ทุ่นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
27 50288 นางสาวกนิษฐา  บุญเอื อ เบ็ญจะมะมหาราช
28 50290 นางสาวชญานิศ  บุญช่วย เบ็ญจะมะมหาราช
29 50297 นางสาวธนัชพร  จันทมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
30 50309 นางสาวสุพิชญา  ทองดวง เบ็ญจะมะมหาราช
31 50342 นางสาวพิมพ์นภัส  วติวุฒิพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 50344 นางสาวภัทราภรณ์  สุขเสริม เบ็ญจะมะมหาราช
33 50345 นางสาวรินทร์ลภัส  วงศ์เจริญปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
34 50346 นางสาววิลาสินี  คูณทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 50381 นางสาวปิยธิดา  สายเมฆ เบ็ญจะมะมหาราช
36 50384 นางสาวภัทรสุดา  ภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
37 50390 นางสาวสิรินภา  วิริยวุฒิไกร เบ็ญจะมะมหาราช
38 50510 นางสาวสุพัตรา  อุ่นวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 50554 นางสาวปริชญา  มลีรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 50561 นางสาวชุตินันท์  จันทร์ตรี เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

หอ้งสอบที่ 24  หมำยเลขหอ้งสอบ  841
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 51331 นางสาวกานต์ธิดา  ศรัทธาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 51389 นางสาวศิรดา  พิกุลทอง เบ็ญจะมะมหาราช
3 52902 นางสาวกุลปรียา  มณีรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 52903 นางสาวณัฐกฤตา  อดกลั น เบ็ญจะมะมหาราช
5 52953 นางสาวธิติมา  ศรีศุภโอฬาร เบ็ญจะมะมหาราช
6 52976 นางสาวสุพรรณิการ์  สมบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 52981 นางสาวจิราพร  พาสุข เบ็ญจะมะมหาราช
8 49868 นายภูมิรพี  ภางาม เบ็ญจะมะมหาราช
9 49996 นายภาคภูมิ  สีแดง เบ็ญจะมะมหาราช
10 50024 นายเนติธร  แซ่ลิ ม เบ็ญจะมะมหาราช
11 50068 นายกลวัชร  ภาติยะศิขัณฑ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 50085 นายอัครชัย  กล่ินหอม เบ็ญจะมะมหาราช
13 50109 นายชนะพล  วงศ์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
14 50111 นายชยุตม์  โคตรพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 50117 นายธิติชัย  พูนจรัสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
16 50366 นายวริศว์  พิศชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
17 50409 นายสิทธิพร  โพธิ์งาม เบ็ญจะมะมหาราช
18 50491 นายคงสัก  คณากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 50497 นายศศิดนัย  กันทะมา เบ็ญจะมะมหาราช
20 50539 นายจิรกิตย์  โหตระไวศยะ เบ็ญจะมะมหาราช
21 52905 นายพัชรพงศ์  ทะวงษา เบ็ญจะมะมหาราช
22 52907 นายวัชรเชษฐ์  ศุภสุข เบ็ญจะมะมหาราช
23 52908 นายอภิชัย  บุญเดช เบ็ญจะมะมหาราช
24 49969 นางสาวปนัฐฎา  โชคภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
25 50009 นางสาวณัฐชยา  จ่าหล้า เบ็ญจะมะมหาราช
26 50053 นางสาวธัญสินี  แก่นสาธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 50060 นางสาวสิรินภา  มีธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
28 50091 นางสาวชนกพร  ดีอยู่ เบ็ญจะมะมหาราช
29 50097 นางสาวธนาภา  จิรมงคลการ เบ็ญจะมะมหาราช
30 50098 นางสาวธัญกาญจน์  ศิริบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 50101 นางสาวภัทราพร  ปรัชญคุปต์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 50141 นางสาวประภารัตน์  ผิวอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
33 50144 นางสาวรัชฏาภรณ์  อนุสนธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 50176 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีระดา เบ็ญจะมะมหาราช
35 50262 นางสาวปิยะธิดา  งามม้าว เบ็ญจะมะมหาราช
36 50306 นางสาวศิริรัตน์  จิบทอง เบ็ญจะมะมหาราช
37 50572 นางสาวธนพร  หอมจะบก เบ็ญจะมะมหาราช
38 52909 นางสาววาสนา  วงษ์มาเกตุ เบ็ญจะมะมหาราช
39 52910 นางสาวกนิษฐา  จิรบูลย์ธนิกกุล เบ็ญจะมะมหาราช
40 52911 นางสาวชฏาภรณ์  สาระ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

หอ้งสอบที่ 25  หมำยเลขหอ้งสอบ  842
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 52912 นางสาวสินีรัตน์  พิริยะรุ่งโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 52954 นางสาวจันทร์จิรา  สมมา เบ็ญจะมะมหาราช
3 49869 นายภูวนาถ  ศรีค า เบ็ญจะมะมหาราช
4 50029 นายณัฐภัทร  พันทวี เบ็ญจะมะมหาราช
5 50034 นายนิติศักด์ิ  อิ มค า เบ็ญจะมะมหาราช
6 50075 นายธัญพรหม์  ผู้มีสัตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 50082 นายสรวิศ  ญาณกิตติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
8 50196 นายณัฎฐ์  ชูก าแพง เบ็ญจะมะมหาราช
9 50236 นายทรงจุตติ  วรภัย เบ็ญจะมะมหาราช
10 50548 นายกฤตภาส  เอี่ยมศรี เบ็ญจะมะมหาราช
11 52174 นายเชิดชัย  ตั งกิจบ ารุง เบ็ญจะมะมหาราช
12 52914 นายจิรายุส  แก้วหมอ เบ็ญจะมะมหาราช
13 53773 นายพัทธพล  พรมเกตุ เบ็ญจะมะมหาราช
14 49963 นางสาวณัฐชยา  มหาราช เบ็ญจะมะมหาราช
15 49979 นางสาวสุภัสสรา  ทับทอง เบ็ญจะมะมหาราช
16 49980 นางสาวสุมินตรา  จันทร์ชนะ เบ็ญจะมะมหาราช
17 50047 นางสาวฉัตราภรณ์  ลุนยา เบ็ญจะมะมหาราช
18 50137 นางสาวณชญาดา  ไชยโกฏิ เบ็ญจะมะมหาราช
19 50259 นางสาวณัฐกานต์  จีระประภากาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 50518 นางสาวกนกนาฏ  สุรมิตร เบ็ญจะมะมหาราช
21 50573 นางสาวพิลาสลักษณ์  บุญอุ้ม เบ็ญจะมะมหาราช
22 52169 นางสาวปภาวดี  แก้วกลึงกลม เบ็ญจะมะมหาราช
23 52189 นางสาวสวรินทร์  สาริบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
24 52916 นางสาวณัฐิดา  พื นผา เบ็ญจะมะมหาราช
25 52917 นางสาวณิชกานต์  ไวพจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 52956 นางสาวพรรณธิภา  ผ่องแผ้ว เบ็ญจะมะมหาราช
27 52959 นางสาวจิตตมาส  นิลรัตน์ศิริกุล เบ็ญจะมะมหาราช
28 53716 นางสาวศวรรยา  วิรัตนจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49860 นายจิรายุส  บุบผาดี เบ็ญจะมะมหาราช
30 49863 นายธนภัทร  บุระ เบ็ญจะมะมหาราช
31 49942 นายเจษฎา  ตั งพิบูลชัย เบ็ญจะมะมหาราช
32 49955 นายรชตะ  หล่าบรรเทา เบ็ญจะมะมหาราช
33 49990 นายธนพล  หล้าค าแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
34 50076 นายนวชน  บัวบาล เบ็ญจะมะมหาราช
35 50126 นายสิรวิชญ์  ศริพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 50202 นายยศพนธ์  กิ่งแสง เบ็ญจะมะมหาราช
37 50237 นายธนวุฒิ  ใจใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
38 50397 นายกิตติภัฎ  บุญเดช เบ็ญจะมะมหาราช
39 50400 นายทะนงศักด์ิ  อภิพาณิชย์โชติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
40 50404 นายรุจิร์  ไชยช่วย เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

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

1 50511 นายกฤษฎีกา  ผิวสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
2 50550 นายชัยวัฒน์  สมหวัง เบ็ญจะมะมหาราช
3 50557 นายเมธาพิพัฒน์  ศิริปริญญานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 50577 นายธนพล  นารี เบ็ญจะมะมหาราช
5 50990 นายจักรภัทร  ภิเศกกุล เบ็ญจะมะมหาราช
6 52920 นายภาคภูมิ  สมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
7 52921 นายสุรวิชญ์  ประทุมมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
8 52955 นายโกวิท  ประทุมมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
9 52958 นายภูรินทร์  วงษ์สายตา เบ็ญจะมะมหาราช
10 50016 นางสาวพัชรินทร์  ดีการกุล เบ็ญจะมะมหาราช
11 50019 นางสาวมิ่งกมล  เมืองเหนือ เบ็ญจะมะมหาราช
12 50020 นางสาววริศรา  ช่วงโชติ เบ็ญจะมะมหาราช
13 50049 นางสาวณัฐกานต์  แก้วตุมกา เบ็ญจะมะมหาราช
14 50064 นางสาวสุวีรยา  ผลทวี เบ็ญจะมะมหาราช
15 50105 นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ศรี เบ็ญจะมะมหาราช
16 50130 นางสาวกันติชา  แก้วเขียว เบ็ญจะมะมหาราช
17 50132 นางสาวจันทิรา  สายโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
18 50135 นางสาวชุติมณฑน์  ทองค า เบ็ญจะมะมหาราช
19 50170 นางสาวชนสรณ์  สาลีสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 50214 นางสาวจุฑามาศ  สิถิรบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
21 50221 นางสาวนวภัทร  ไชยปัน เบ็ญจะมะมหาราช
22 50303 นางสาววงศ์ฤทัย  มงคลการ เบ็ญจะมะมหาราช
23 50307 นางสาวสิริชยา  คงนิล เบ็ญจะมะมหาราช
24 50329 นางสาวจิดาภา  ไหลหล่ัง เบ็ญจะมะมหาราช
25 50552 นางสาวฉัตรมณี  เอี่ยมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
26 50563 นางสาวณัฐชา  เมยานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 52922 นางสาวณัฎฐณิชา  ถาบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
28 52923 นางสาวณัฐพร  เกียรติด ารง เบ็ญจะมะมหาราช
29 52924 นางสาวณัฐริกา  รัตนกุล เบ็ญจะมะมหาราช
30 52925 นางสาวปวันรัตน์  ภาระหอม เบ็ญจะมะมหาราช
31 52926 นางสาวสุกานดา  หอมเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
32 50042 นายศิวกร  คามดา เบ็ญจะมะมหาราช
33 50123 นายวรเมธ  จ าปาเทศ เบ็ญจะมะมหาราช
34 50158 นายภัทรวุธ  ยืนยั่ง เบ็ญจะมะมหาราช
35 50190 นายเจษฎากร  หาริตะวัน เบ็ญจะมะมหาราช
36 50205 นายศิวกร  พุทธรักษา เบ็ญจะมะมหาราช
37 50313 นายเสฏฐวุฒิ  ชูรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 50325 นายวิธศรุจพงศ์  แก้วงาม เบ็ญจะมะมหาราช
39 50368 นายอานนท์  พูลสุขโข เบ็ญจะมะมหาราช
40 50444 นายชยันต์ธร  สรรชัยเสริมพร เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

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

1 50466 นายอาทิตย์  พิศชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
2 50492 นายปิยะณัฐ  หมื่นยุทธ เบ็ญจะมะมหาราช
3 50494 นายมั่งมี  โกตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
4 51414 นายพัชรพล  พิณโท เบ็ญจะมะมหาราช
5 52927 นายรัฐชานนท์  บุดดาแพน เบ็ญจะมะมหาราช
6 52928 นายศุภชัย  พิริยะกิจไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 52929 นายณัฐชัย  มีชัย เบ็ญจะมะมหาราช
8 52930 นายปฐมวรรธน์  ปอแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
9 52971 นายปิติพันธ์  วงศ์ค าพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53770 นายโชติวัฒน์  ปุณริบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 49935 นางสาววิลัยลักษณ์  มารมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 49970 นางสาวภัชกุลทิตา  สุทธิวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 50010 นางสาวณัฐมน  สุทธการ เบ็ญจะมะมหาราช
14 50044 นางสาวกมลรัตน์  ทองดาษ เบ็ญจะมะมหาราช
15 50129 นางสาวเมธาวี  คติสุข เบ็ญจะมะมหาราช
16 50168 นางสาวกัณฐมณี  เถาว์โท เบ็ญจะมะมหาราช
17 50172 นางสาวชนิกานต์  การดี เบ็ญจะมะมหาราช
18 50251 นางสาวขนิษฐา  บุญสุภา เบ็ญจะมะมหาราช
19 50301 นางสาวพาขวัญ  เรืองมัจฉา เบ็ญจะมะมหาราช
20 50336 นางสาวณัฐมณฑ์  อดิเรกสมบัติ เบ็ญจะมะมหาราช
21 50527 นางสาวปิ่นมณี  โป๊ะสูงเนิน เบ็ญจะมะมหาราช
22 50576 นางสาววาสิฎฐี  พลต้าง เบ็ญจะมะมหาราช
23 52932 นางสาวถิรพร  ศรีใส เบ็ญจะมะมหาราช
24 52934 นางสาวอรจิรา  เบื องบน เบ็ญจะมะมหาราช
25 49950 นายธีริทธิ์  สุมาลัย เบ็ญจะมะมหาราช
26 49954 นายภูษิต  ภูมีค า เบ็ญจะมะมหาราช
27 50035 นายภูดิท  บุญประสพ เบ็ญจะมะมหาราช
28 50069 นายกษิต  ลายวิเศษกุล เบ็ญจะมะมหาราช
29 50110 นายชลวิทย์  ทองตื อ เบ็ญจะมะมหาราช
30 50149 นายเจนวิทย์  ต้นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
31 50199 นายพงศธร  กุลเกลี ยง เบ็ญจะมะมหาราช
32 50327 นายอภิชา  บุญจรัส เบ็ญจะมะมหาราช
33 50357 นายจิรวัฒน์  ตระกาลจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 50437 นายเกริกเกียรติ  แก่นจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 50485 นายพีระพงษ์  จ าปาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
36 50570 นายอัศวิน  กางกั น เบ็ญจะมะมหาราช
37 52935 นายศุภวิชญ์  ประทีปทอง เบ็ญจะมะมหาราช
38 53582 นายถิรเดช  กุลเขมะรังสี เบ็ญจะมะมหาราช
39 49971 นางสาวภัทรสุดา  วะสุรีย์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 49972 นางสาวภัทรานิษฐ์  ล้อพงค์พานิชย์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

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

1 49993 นางสาวกนกพร  ทองทับ เบ็ญจะมะมหาราช
2 50057 นางสาวปัทมพร  ยุทธพงศ์ไพศาล เบ็ญจะมะมหาราช
3 50134 นางสาวชลธิชา  ตุงคะเสรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 50139 นางสาวธนพร  หอประเสริฐวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 50250 นางสาวกานต์ชนก  เมืองก้อน เบ็ญจะมะมหาราช
6 50255 นางสาวชนกานต์  ปิติภัทรโยธิน เบ็ญจะมะมหาราช
7 50298 นางสาวธัญสุตา  อรัญกูล เบ็ญจะมะมหาราช
8 50304 นางสาววรพิชชา  เหมาะหมาย เบ็ญจะมะมหาราช
9 50328 นางสาวกัญญาณัฐ  นามประเส เบ็ญจะมะมหาราช
10 50337 นางสาวณัฐวดี  แสงงาม เบ็ญจะมะมหาราช
11 50416 นางสาวณัชจิรารัตน์  สิงห์กล่อม เบ็ญจะมะมหาราช
12 50519 นางสาวฐิตินันท์  โนนน้อย เบ็ญจะมะมหาราช
13 50535 นางสาวณัฏฐากุลยา  สุวพัชรแจ่มใส เบ็ญจะมะมหาราช
14 50564 นางสาวบุษญาภรณ์  รักษาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
15 52167 นางสาวกุลนิษฐ์  แก่นทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 52938 นางสาวมนัสชนก  ศิลปศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 49071 นายนพรุจ  ศรีรัตน์สิริกุล เบ็ญจะมะมหาราช
18 49893 นายธีระพัทธ์  มัดธนู เบ็ญจะมะมหาราช
19 50191 นายเตชินท์  วิลัย เบ็ญจะมะมหาราช
20 50195 นายฌาน  โง้วศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
21 50285 นายสิทธิไชย  ประจ า เบ็ญจะมะมหาราช
22 50512 นายจักรพงษ์  น้อยวรรณะ เบ็ญจะมะมหาราช
23 52939 นายวิษณุ  แจ่มใส เบ็ญจะมะมหาราช
24 49976 นางสาวศศิวิมล  กาญจนสุนทร เบ็ญจะมะมหาราช
25 49977 นางสาวศุภรดา  สุพร เบ็ญจะมะมหาราช
26 49981 นางสาวอชิรญา  จังศิริมงคลชัย เบ็ญจะมะมหาราช
27 49982 นางสาวอาทิตยา  ศรีโชค เบ็ญจะมะมหาราช
28 50007 นางสาวชนนพร  ศรีสุวพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 50018 นางสาวมาริสา  ชิงจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 50023 นางสาวหทัยกาญ  คณะศรี เบ็ญจะมะมหาราช
31 50045 นางสาวกัลยาณิน  รัตนะกุล เบ็ญจะมะมหาราช
32 50048 นางสาวณัชชา  วงศ์ศิริวัฒนคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
33 50052 นางสาวธนพร  โกศัลวิตร เบ็ญจะมะมหาราช
34 50054 นางสาวนัชชา  บางเสน เบ็ญจะมะมหาราช
35 50087 นางสาวกาญจนาพร  นามเสถียร เบ็ญจะมะมหาราช
36 50089 นางสาวขนิษฐา  สร้อยสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 50140 นางสาวณัฐพร  นิ่งนาน เบ็ญจะมะมหาราช
38 50147 นางสาวสุประวีณ์  ทองแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
39 50148 นางสาวอารียา  สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหาราช
40 50215 นางสาวชุติกาญจน์  จิตต์จันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

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

1 50266 นางสาวพีรญา  ตันประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
2 50380 นางสาวปิยธิดา  แพงเหล่า เบ็ญจะมะมหาราช
3 50382 นางสาวพิชญาภา  ยุตะกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
4 50508 นางสาวมนทิรา  ดวงมาลา เบ็ญจะมะมหาราช
5 50571 นางสาวแคทลียา  บุตนัน เบ็ญจะมะมหาราช
6 50580 นางสาวพัชรี  ขจรเพชร เบ็ญจะมะมหาราช
7 51406 นางสาวภิรญา  ชัยดิลกฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 52940 นางสาวธนพินท์  โยธี เบ็ญจะมะมหาราช
9 52941 นางสาวประภาสิริ  โตสงวน เบ็ญจะมะมหาราช
10 52942 นางสาวเบญจพร  เกียรติจรุงพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 50108 นายกฤษฎา  ศรีธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
12 49964 นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ เบ็ญจะมะมหาราช
13 50005 นางสาวกรรวี  ยิ่งยง เบ็ญจะมะมหาราช
14 50248 นางสาวกกบุญ  สุทโธ เบ็ญจะมะมหาราช
15 50037 นายปภังกรณ์  หล่าสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
16 50245 นายวิชญะ  ปานวิลัย เบ็ญจะมะมหาราช
17 52945 นายพีรณัฐ  ถิรบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
18 52946 นายอภิชัย  ถิระโคตร เบ็ญจะมะมหาราช
19 52947 นายอภิชิต  ต้นสาย เบ็ญจะมะมหาราช
20 51413 นางสาวนีลนารา  พิมพ์พันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 52948 นางสาวพรทิพา  จงจิตต์เวชกุล เบ็ญจะมะมหาราช
22 53769 นางสาวเบญจภรณ์  ส่งสุขเลิศสันติ เบ็ญจะมะมหาราช
23 49077 นายภูมิชาย  บุญเนตร์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 49892 นายธาวิท  วิริยสิทธาวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 49986 นายณรงค์ฤทธิ์  ชมชื่น เบ็ญจะมะมหาราช
26 49997 นายวรุณ  เกตวงศา เบ็ญจะมะมหาราช
27 50203 นายวรโชติ  บุตรศรี เบ็ญจะมะมหาราช
28 50275 นายธนกิจ  กิเลนทอง เบ็ญจะมะมหาราช
29 51054 นายศรัณญ์  ณ นคร เบ็ญจะมะมหาราช
30 49871 นางสาวเก็จกาญจน์  ศรีลาชัย เบ็ญจะมะมหาราช
31 49881 นางสาวมัณฑิตา  บรรเทิง เบ็ญจะมะมหาราช
32 49882 นางสาวรุจิราพร  พาชื่น เบ็ญจะมะมหาราช
33 49901 นางสาวกมลทิพย์  พิมพเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
34 50003 นางสาวไอยรดา  อ่อนสนิท เบ็ญจะมะมหาราช
35 50059 นางสาวลภัสรดา  ค าศรีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
36 50090 นางสาวชญานิศ  ตั งวงศ์ไชย เบ็ญจะมะมหาราช
37 50093 นางสาวฐิติกาญจน์  เทียนสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 50165 นางสาวเคียงขวัญ  พันธ์โบ เบ็ญจะมะมหาราช
39 50181 นางสาวอธิษฐาน  เถาว์โท เบ็ญจะมะมหาราช
40 50185 นางสาวพรรณปพร  วงวิราช เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

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

1 50187 นางสาวศิริธิดา  เอื อวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 50217 นางสาวฐิติรัตน์  มั่นชั่ง เบ็ญจะมะมหาราช
3 50260 นางสาวอุษณีย์  บัวสุทธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช
4 50289 นางสาวกัญญารัตน์  สืบสา เบ็ญจะมะมหาราช
5 50339 นางสาวปิ่นสุดา  บุบผาหอม เบ็ญจะมะมหาราช
6 50386 นางสาววริษา  บุญวัน เบ็ญจะมะมหาราช
7 50387 นางสาวศกลวรรณ  พิมพ์เทพ เบ็ญจะมะมหาราช
8 50388 นางสาวศรัญยพร  นนเทศา เบ็ญจะมะมหาราช
9 50391 นางสาวสุภาลักษณ์  วิชัยโย เบ็ญจะมะมหาราช
10 50392 นางสาวอนุธิดา  กออินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 50394 นางสาวอารียา  แก่นสาร์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 50419 นางสาวธันยพร  รามโกมุท เบ็ญจะมะมหาราช
13 50421 นางสาวนิชกานต์  ไชยมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 51403 นางสาวฐิติรัตน์  เทพพิทักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 52883 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์สว่าง เบ็ญจะมะมหาราช
16 52884 นางสาวกมลชนก  จินพละ เบ็ญจะมะมหาราช
17 52885 นางสาวมัทวัน  พละศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
18 52886 นางสาวสิริยา  ทาปศรี เบ็ญจะมะมหาราช
19 50319 นายวสุธรณ์  บุตรศรี เบ็ญจะมะมหาราช
20 52879 นางสาวดาราลักษณ์  ไชยนะรา เบ็ญจะมะมหาราช
21 52881 นางสาววรรณกานต์  วรรณสุพริ ง เบ็ญจะมะมหาราช
22 52882 นางสาวศุภรัตน์  ศุภษร เบ็ญจะมะมหาราช


