
บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

หอ้งสอบที่ 31  หมายเลขหอ้งสอบ  848

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้ำสอบ สถำนศึกษำ
1 48864 นายพงศ์ภานุ  เจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
2 48865 นายพงษ์อมร  ลีแสน เบ็ญจะมะมหาราช
3 48895 นายเจษฎากร  มโนรส เบ็ญจะมะมหาราช
4 48897 นายจิตรภณ  วีระกุล เบ็ญจะมะมหาราช
5 48904 นายนัทชนม์  กุลบุญญา เบ็ญจะมะมหาราช
6 48910 นายองอาจ  สุกใส เบ็ญจะมะมหาราช
7 48912 นายอภิสิทธิ์  เอกพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 48934 นายฉัทดนัย  จันโทวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 48937 นายพุทธิพงค์  โรจน์ศตพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 48943 นายศิษฏิเวช  เบ็ญจขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 48970 นายภาวัต  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 48974 นายอภิไธย  ทิพย์เที่ยงแท้ เบ็ญจะมะมหาราช
13 49063 นายจิตวัต  โชติรสนิรมิต เบ็ญจะมะมหาราช
14 49066 นายชนม์ชนก  อุปนิสากร เบ็ญจะมะมหาราช
15 49074 นายพงศ์พล  จักรวาลอาชาชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
16 49118 นายชนาธิป  ศิริชัยพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 49122 นายธนัช  ปิยะวรรณรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49222 นายชยานันต์  โอวาท เบ็ญจะมะมหาราช
19 49229 นายรัชพล  ลายวิเศษกุล เบ็ญจะมะมหาราช
20 48877 นางสาวเมธาวี  เรืองกาญจนรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 48893 นางสาววรพนิต  โพธิข า เบ็ญจะมะมหาราช
22 48916 นางสาวกัญญาภัค  อมรกุล เบ็ญจะมะมหาราช
23 48921 นางสาวฑิฆัมพร  สวัสด์ิตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
24 48924 นางสาวนันทญา  นาดี เบ็ญจะมะมหาราช
25 48925 นางสาวปัทมพร  ครองยุติ เบ็ญจะมะมหาราช
26 48928 นางสาววริศรา  โลมรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 48975 นางสาวเอ็นดู  โอบอ้อมกุล เบ็ญจะมะมหาราช
28 48983 นางสาวธันยพร  ชาตกิตติคุณวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 48989 นางสาววรัญญ์รัตน์  พงษ์รัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 48990 นางสาววิลาสินี  เบ็ญจขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 49055 นางสาวศุภกานต์  เมนะเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
32 49090 นางสาวฐิตินันท์  ศิริขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 49097 นางสาวประภากรณ์  ทองเหลือง เบ็ญจะมะมหาราช
34 49155 นางสาวศศินดา  จิตรมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
35 49162 นางสาวอลิสา  สมบัติพุทธ เบ็ญจะมะมหาราช
36 49241 นางสาวชนิตา  ลาดกระโทก เบ็ญจะมะมหาราช
37 47951 นายภาสวิชญ์  ศรีศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
38 48058 นายธนกร  จุลวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 48857 นายเจษฎากร  สุทธิโชติ เบ็ญจะมะมหาราช
40 48859 นายจักรกฤษณ์  ทรงอ านาจเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

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

1 48863 นายพงศ์พัทธ์  วิชาธรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 48867 นายภาสุข  ส่งเสริม เบ็ญจะมะมหาราช
3 48873 นายหฤษฎ์  ศรีสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
4 48899 นายฉันทวัฒน์  กระจ่างวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 48905 นายบุรินทร์  สาเมฆ เบ็ญจะมะมหาราช
6 48909 นายพีรวิชญ์  วิเศษชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
7 48911 นายอภิชัย  ชุมนุม เบ็ญจะมะมหาราช
8 48935 นายธนวิชญ์  เล็กตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
9 48936 นายนภัส  เจริญศรี เบ็ญจะมะมหาราช
10 48938 นายภาพย์เมธา  สอนอาจ เบ็ญจะมะมหาราช
11 48945 นายสพล  โหตระไวศยะ เบ็ญจะมะมหาราช
12 48964 นายก่อบุญ  วงศ์เสนา เบ็ญจะมะมหาราช
13 48966 นายดิศรณ์พงศ์  จึงสุวดี เบ็ญจะมะมหาราช
14 48967 นายนนท์  อาชวานันทกุล เบ็ญจะมะมหาราช
15 49327 นายนรุตม์  เศรษฐปิยานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 51596 นายนนทกิจ  แก้ววงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 51597 นายศิวกร  กองเมืองปัก เบ็ญจะมะมหาราช
18 48880 นางสาวชรินทร์ทิพย์  จิตรพร้ิง เบ็ญจะมะมหาราช
19 48886 นางสาวปัณฑ์ณิตา  เลิศวิลัยย์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 48887 นางสาวพรชนิตว์  เดชะค าภู เบ็ญจะมะมหาราช
21 48888 นางสาวพรรษมน  อินต๊ะนัย เบ็ญจะมะมหาราช
22 48891 นางสาวรวิวร  สีหะวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 48894 นางสาวอมรประภา  นงนุช เบ็ญจะมะมหาราช
24 48914 นางสาวเยาวพา  ลีลากุด เบ็ญจะมะมหาราช
25 48922 นางสาวธนวรรณ  สมบัติพุทธ เบ็ญจะมะมหาราช
26 48927 นางสาวภัทรภรณ์  สินประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
27 48931 นางสาวอรณัญช์  หมั่นจิตต์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 48987 นางสาวพรไพลิน  วรรณภาสนี เบ็ญจะมะมหาราช
29 49192 นางสาวธัญญารัตน์  โคตรวันทา เบ็ญจะมะมหาราช
30 49196 นางสาวปรีชญาพร  โคตรมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
31 49246 นางสาวณัฐนรี  ฐานานุศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
32 49254 นางสาวมนรดา  ธิติเชษฐ์ตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
33 52109 นางสาวสิริภา  สุเมธิวิทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 48896 นายกฤตาวิทย์  บุญสุข เบ็ญจะมะมหาราช
35 48901 นายณภัทร  อังควณิช เบ็ญจะมะมหาราช
36 49069 นายธนภัทร  เชิดสูงเนิน เบ็ญจะมะมหาราช
37 49170 นายภชต  วรรณโคตร เบ็ญจะมะมหาราช
38 49697 นายธนากร  วิริยะพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 51598 นายภควัชร  ทองจันดา เบ็ญจะมะมหาราช
40 51599 นายธนากร  สร้อยมาตร์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

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

1 51600 นายธีรวุฒิ  เจริญสุข เบ็ญจะมะมหาราช
2 51602 นายสุทิวัส  เวชกามา เบ็ญจะมะมหาราช
3 48923 นางสาวนลินี  ศรีใส เบ็ญจะมะมหาราช
4 48929 นางสาวสัณห์จิรา  ภูเหมือนบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
5 49057 นางสาวสโรชา  พรมวัง เบ็ญจะมะมหาราช
6 49060 นางสาวสุทธิกานต์  บุญชู เบ็ญจะมะมหาราช
7 49085 นางสาวไปรยา  ทองเหลือง เบ็ญจะมะมหาราช
8 49086 นางสาวกิตติยาพร  อนันทวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
9 49100 นางสาวพัชรพร  พันกาฬสินธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 49101 นางสาวพัทธ์ชรัญญา  ภูมิธนนิเวศน์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 49109 นางสาวสการัตห์  สีหัวโทน เบ็ญจะมะมหาราช
12 49147 นางสาวธนวรรณ  ค าผุย เบ็ญจะมะมหาราช
13 49194 นางสาวนภัสวรรณ  สิงห์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
14 49259 นางสาวสิรินยา  สายค า เบ็ญจะมะมหาราช
15 49503 นางสาวนริศรา  ทิพย์เจริญทอง เบ็ญจะมะมหาราช
16 49603 นางสาวปาลิตา  พรมกลาง เบ็ญจะมะมหาราช
17 49650 นางสาวธัญญาภัทร์  สาระค า เบ็ญจะมะมหาราช
18 49658 นางสาววิลาสินี  พรมหล่อ เบ็ญจะมะมหาราช
19 51603 นางสาวนีรวรรณ  จันโสดา เบ็ญจะมะมหาราช
20 48171 นายนันทิพัฒน์  กุค าจัด เบ็ญจะมะมหาราช
21 48175 นายพิฆเนศ  บุญชิณวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 48933 นายกษิดิศ  ภานุมนต์วาที เบ็ญจะมะมหาราช
23 49216 นายกลด  แสงเทียน เบ็ญจะมะมหาราช
24 49755 นายวรุศ  ชวลิตรุจิวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 48132 นางสาวกาญจนาพร  รัตนอักษรศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 48151 นางสาวรัชชประภา  เซมรัมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 48926 นางสาวพรรณทิวา  กิจเพิ่มเกียรติ เบ็ญจะมะมหาราช
28 48951 นางสาวณัฐี  วัฒนกูล เบ็ญจะมะมหาราช
29 48957 นางสาววรินธร  ปิติกะวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 48961 นางสาวสิรีธร  วสาคารวะ เบ็ญจะมะมหาราช
31 48977 นางสาวขจีพรรณ  ทะกอง เบ็ญจะมะมหาราช
32 48992 นางสาวอรจิรา  จงสุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 49048 นางสาวพนมพร  ใจเอื้อ เบ็ญจะมะมหาราช
34 49054 นางสาววิภาวี  ขมิ้นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
35 49197 นางสาวปิยธิดา  การุณย์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 49198 นางสาวปิยาอร  ไชยานุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
37 49199 นางสาวพรรณธิดา  กิจเพิ่มเกียรติ เบ็ญจะมะมหาราช
38 49243 นางสาวชลธิชา  แสงสีดา เบ็ญจะมะมหาราช
39 49251 นางสาวนัชญา  สายพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 49260 นางสาวสิริยาภรณ์  วะลาพุทธ เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

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

1 49306 นางสาวรภัส  อังคีรส เบ็ญจะมะมหาราช
2 49362 นางสาวสกุลกาญจน์  ณีซัง เบ็ญจะมะมหาราช
3 49440 นางสาวชนมณี  นันท์ธราธร เบ็ญจะมะมหาราช
4 49493 นางสาวฉัตรศุภางค์  ศรีหล้า เบ็ญจะมะมหาราช
5 49498 นางสาวณัฐวิภา  โสตถิสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
6 49591 นางสาวกุลสินี  มีธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
7 50748 นางสาวธมนวรรณ  จิตรมาส เบ็ญจะมะมหาราช
8 51604 นางสาวชวัลลักษณ์  อุทธิเสน เบ็ญจะมะมหาราช
9 51606 นางสาวปานชนก  ประกอบสุข เบ็ญจะมะมหาราช
10 51607 นางสาวภัทรภร  ก้องจตุศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
11 48965 นายชาญชัย  จงจรูญเกียรติ เบ็ญจะมะมหาราช
12 49025 นายพัทธดนย์  รากวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 49125 นายปริญญา  โพธิ์เงิน เบ็ญจะมะมหาราช
14 49131 นายรัฐนนท์  สุภาคาร เบ็ญจะมะมหาราช
15 49630 นายรวิวัฒน์  ดุลย์ชูประภา เบ็ญจะมะมหาราช
16 49751 นายรัฐนนท์  ส าเริง เบ็ญจะมะมหาราช
17 50581 นายวิวรรธน์  จรัสศรีธรรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 52117 นายเกริกฤทธิ์  เหล่าแค เบ็ญจะมะมหาราช
19 48212 นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
20 48890 นางสาวยุวดี  เจริญศรี เบ็ญจะมะมหาราช
21 49058 นางสาวสิริบงกช  ภาวศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 49095 นางสาวธัญวรัตม์  บุญเฉลียว เบ็ญจะมะมหาราช
23 49098 นางสาวปาจรีย์  กุลแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
24 49139 นางสาวญาณิศา  สาริกา เบ็ญจะมะมหาราช
25 49145 นางสาวทิฆัมพร  อิ่มใจ เบ็ญจะมะมหาราช
26 49401 นางสาวนลินี  ธรรมสัตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 52120 นางสาวศันสนีย์  ดวงงาม เบ็ญจะมะมหาราช
28 48866 นายภัครวัฒน์  มงคลสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
29 48963 นายกฤตเมธ  จิตสันติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
30 49018 นายณัฐชนน  สินธุเชาวน์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 49167 นายณัฐชนน  สีเขียว เบ็ญจะมะมหาราช
32 49174 นายนวชน  พุทธรังษี เบ็ญจะมะมหาราช
33 49227 นายภาณุมาศ  ประทุมชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
34 49426 นายนัฐวัฒน์  รัตนกุล เบ็ญจะมะมหาราช
35 48879 นางสาวกมลพรรณ  ชนะภัย เบ็ญจะมะมหาราช
36 48915 นางสาวกชกร  เมฆวิมล เบ็ญจะมะมหาราช
37 48952 นางสาวบุศยรังสี  ยุภาศ เบ็ญจะมะมหาราช
38 48979 นางสาวชวิศา  อึ้งสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
39 48982 นางสาวธนิษฐา  พิมพ์ภา เบ็ญจะมะมหาราช
40 49033 นางสาวเพ็ญนภา  จินาทองไทย เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

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

1 49034 นางสาวกัญญาณัฐ  รักพวกกลาง เบ็ญจะมะมหาราช
2 49035 นางสาวคัคนางค์  ผลแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
3 49049 นางสาวพรหมพร  พรมหาชัย เบ็ญจะมะมหาราช
4 49112 นางสาวอาภัสรา  กนิษฐพยาฆร์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 49143 นางสาวดวงพร  สกุลจาป เบ็ญจะมะมหาราช
6 49151 นางสาวรุ่งรวี  พุทธพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 49160 นางสาวอนัญญา  ศรีทอง เบ็ญจะมะมหาราช
8 49183 นางสาวกัญญณัฐ  นาราช เบ็ญจะมะมหาราช
9 49184 นางสาวขวัญฤทัย  กันตะภาค เบ็ญจะมะมหาราช
10 49185 นางสาวชญาณี  ร่มเย็น เบ็ญจะมะมหาราช
11 49187 นางสาวชนากานต์  ศรีพรม เบ็ญจะมะมหาราช
12 49203 นางสาววรรณพร  ส่งเสริม เบ็ญจะมะมหาราช
13 49209 นางสาวศุภนิดา  สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหาราช
14 49237 นางสาวกวินนาฎ  ศรีเสน เบ็ญจะมะมหาราช
15 49252 นางสาวพรชุดา  นนทวี เบ็ญจะมะมหาราช
16 49255 นางสาววิชญา  ประเสริฐศรี เบ็ญจะมะมหาราช
17 49448 นางสาวธนยพร  แก้วสมุทร เบ็ญจะมะมหาราช
18 49463 นางสาวอรทัย  ถิ่นวิลัย เบ็ญจะมะมหาราช
19 49689 นางสาวจุฑามาศ  หลักทอง เบ็ญจะมะมหาราช
20 50584 นางสาวฉันฑ์ชนิต  สกุลพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 52123 นางสาวณัฐชยา  พันธุ์เพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช
22 48231 นายวิรุฬห์พงษ์  หงษ์พันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 48508 นายฐิติพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล เบ็ญจะมะมหาราช
24 48861 นายณภัทร  เพิ่มพูล เบ็ญจะมะมหาราช
25 48872 นายสรวิชญ์  งามมีแสง เบ็ญจะมะมหาราช
26 48941 นายวัชรพงศ์  หาค า เบ็ญจะมะมหาราช
27 49016 นายกันตพงศ์  สมใจเพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช
28 49028 นายภาสุร  แก้วพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
29 49076 นายพงษ์ประเสริฐ  จิรกุลสมโชค เบ็ญจะมะมหาราช
30 49117 นายชนกนันท์  พลอาทิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 49130 นายรัฐธรรมนูญ  ดวงมาลา เบ็ญจะมะมหาราช
32 49168 นายณัฐพงศ์สิริ  นามกุล เบ็ญจะมะมหาราช
33 49213 นายเจษฎาพร  ศรีพูล เบ็ญจะมะมหาราช
34 49223 นายธนกร  สายพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 49268 นายชัยธวัช  สิริยากุล เบ็ญจะมะมหาราช
36 49336 นายวิชยุตม์  สายเบาะ เบ็ญจะมะมหาราช
37 49339 นายสนิทพงศ์  สวัสดี เบ็ญจะมะมหาราช
38 49416 นายคิมหันต์  มาลัย เบ็ญจะมะมหาราช
39 49477 นายปิยะศักด์ิ  พิมพ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
40 49615 นายกฤตดนัย  ค าก้อน เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

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

1 49627 นายภูวิศ  เต็งศิริอรกุล เบ็ญจะมะมหาราช
2 49634 นายวีรภัทร  พิมสาร เบ็ญจะมะมหาราช
3 48449 นางสาวปัณณพร  สวยสม เบ็ญจะมะมหาราช
4 48878 นางสาวกมลชนก  สุทธิรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 49036 นางสาวฉัตรกมล  ทองทั่ว เบ็ญจะมะมหาราช
6 49040 นางสาวณัฏฐณิชา  ถนอมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
7 49046 นางสาวปรางค์กมล  ศิริโชคมงคลชัย เบ็ญจะมะมหาราช
8 49059 นางสาวสิริสุข  สีงาม เบ็ญจะมะมหาราช
9 49105 นางสาววิภาดา  จันทร์ชนะ เบ็ญจะมะมหาราช
10 49111 นางสาวสิริมา  หิตายะ เบ็ญจะมะมหาราช
11 49140 นางสาวณัฐธิมาธนัน  ศรีธัญรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 49141 นางสาวณิรัชญา  อุพันทา เบ็ญจะมะมหาราช
13 49144 นางสาวตรีมาศ  วัฒราช เบ็ญจะมะมหาราช
14 49159 นางสาวสุธิตา  สังข์แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
15 49201 นางสาวภัทริดา  ใหม่คามิ เบ็ญจะมะมหาราช
16 49211 นางสาวหทัยชนก  แถมวัน เบ็ญจะมะมหาราช
17 49239 นางสาวกุลธิดา  ชมภูมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49242 นางสาวชลธาร  เกื้อทาน เบ็ญจะมะมหาราช
19 49438 นางสาวผ่องพลอย  ลุนพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
20 49460 นางสาวสบันงา  ประสานทอง เบ็ญจะมะมหาราช
21 49461 นางสาวสุดธิดา  อุทธา เบ็ญจะมะมหาราช
22 49550 นางสาวปภัสสร  มังคละทน เบ็ญจะมะมหาราช
23 49604 นางสาวพิชวรรณ  ทองย่อย เบ็ญจะมะมหาราช
24 49655 นางสาววรรณนิภา  พันธุ์สุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
25 49732 นางสาวกัญญาณัฐ  ทองบ่อ เบ็ญจะมะมหาราช
26 49764 นางสาวมาฆศิริ  จารุเจษฎา เบ็ญจะมะมหาราช
27 52135 นางสาวปราชญ์ปรียา  โสมเกตริน เบ็ญจะมะมหาราช
28 52136 นางสาวภัทรพร  สุทธิสาร เบ็ญจะมะมหาราช
29 52137 นางสาวมนัญยา  บุญธนาธิรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 52138 นางสาวศศธร  ขุนค าแหง เบ็ญจะมะมหาราช
31 52962 นางสาวกัลยทรรศน์  ประทุมลี เบ็ญจะมะมหาราช
32 48353 นายนฤดล  วัฒนกูล เบ็ญจะมะมหาราช
33 49164 นายเจษฎากร  พูลสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 49214 นายเสฎฐวุฒิ  ไชยรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 52139 นายวิระธรรม  ต้ังเกษมุกดา เบ็ญจะมะมหาราช
36 49056 นางสาวสุพิชญนันทน์  หอมทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 49061 นางสาวสุภัทรา  ใจเด่ียว เบ็ญจะมะมหาราช
38 49295 นางสาวชนิกานต์  พันธุ เบ็ญจะมะมหาราช
39 49301 นางสาวปณยา  เพียรชนะ เบ็ญจะมะมหาราช
40 49392 นางสาวฉัตรระวี  หล่อพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

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

1 49413 นางสาวอาทิตญา  ธนะสีรังกูร เบ็ญจะมะมหาราช
2 49511 นางสาวศิริประภา  นิ่มสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
3 49563 นางสาวอภิษฏา  จันทนา เบ็ญจะมะมหาราช
4 49600 นางสาวธัญลักษณ์  มิ่งขวัญ เบ็ญจะมะมหาราช
5 49647 นางสาวธนัชพร  สีลากุล เบ็ญจะมะมหาราช
6 49734 นางสาวจารุมน  ล้อนันทกุล เบ็ญจะมะมหาราช
7 49742 นางสาววณีวรรณ  มหานิติพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 49744 นางสาววรัมพร  บุญหอม เบ็ญจะมะมหาราช
9 49746 นางสาวสริตาพร  กองสุข เบ็ญจะมะมหาราช
10 52140 นางสาวกังสดาล  โกศัลวิตร เบ็ญจะมะมหาราช
11 49075 นายพงศ์พล  มังคละคีรี เบ็ญจะมะมหาราช
12 49273 นายธีรุตม์  บูระพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 49322 นายชิษณุพงศ์  เพชรพรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
14 49378 นายพงศ์ปณต  ณ อุบล เบ็ญจะมะมหาราช
15 49382 นายรุจิกร  ค้ าโพธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 49419 นายชินดนัย  บุญเกษม เบ็ญจะมะมหาราช
17 49483 นายภัทรพงษ์  ประทาน เบ็ญจะมะมหาราช
18 49486 นายวีรภัทร  นิระโส เบ็ญจะมะมหาราช
19 49626 นายภูริวัฒน์  ธานี เบ็ญจะมะมหาราช
20 49629 นายรพี  ทาปทา เบ็ญจะมะมหาราช
21 49154 นางสาววชิราภรณ์  พลโชติ เบ็ญจะมะมหาราช
22 49244 นางสาวฐิติรัตน์  พจนประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
23 49300 นางสาวนภัสสรณ์  ไทยมิตร เบ็ญจะมะมหาราช
24 49308 นางสาววิรยา  ล่องวัน เบ็ญจะมะมหาราช
25 49349 นางสาวณัฐชา  โคตรพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 49350 นางสาวณัฐณิชา  เตชะศิริธนะกุล เบ็ญจะมะมหาราช
27 49397 นางสาวณัฐธิดา  ภาโสม เบ็ญจะมะมหาราช
28 49437 นางสาวเบญจรัตน์  ฉัตรสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49547 นางสาวธาริตา  โพธิ์จันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 49602 นางสาวปรียารักษ์  ละอองนวล เบ็ญจะมะมหาราช
31 49644 นางสาวณัฐณิชา  ศิริทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 49748 นางสาวอัณศยา  บุญศรี เบ็ญจะมะมหาราช
33 52150 นางสาวสุกัญญา  ขาวสะอาด เบ็ญจะมะมหาราช
34 48868 นายภูมิ  วังไพศาล เบ็ญจะมะมหาราช
35 48973 นายศุภณัฐ  บุญไพศาล เบ็ญจะมะมหาราช
36 49019 นายณัฐภัทร  เกศรินหอมหวล เบ็ญจะมะมหาราช
37 49027 นายภานุวัฒน์  วงศ์พรหม เบ็ญจะมะมหาราช
38 49067 นายฐตพล  สาริบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
39 49079 นายวทัญญุตา  ปวะบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
40 49115 นายคุณัชญ์  แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

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

1 49116 นายชญานนท์  แก้วพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
2 49119 นายชวนากร  วิริยสิทธาวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 49129 นายรัชชานนท์  สุภาจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 49132 นายวิศรุต  ศรีภา เบ็ญจะมะมหาราช
5 49133 นายศุภโชติ  ธนสารกุล เบ็ญจะมะมหาราช
6 49178 นายมนัสนันท์  ทองอาสน์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 49215 นายแทนทอง  ทองปัน เบ็ญจะมะมหาราช
8 49225 นายบุรินทร์  ทวีสูงส่ง เบ็ญจะมะมหาราช
9 49232 นายสุชาครีย์  พลาเศรษฐ เบ็ญจะมะมหาราช
10 49431 นายรัชพล  นุกูลการ เบ็ญจะมะมหาราช
11 49637 นายสรวิศ  สีหะวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 49778 นายกิตติศักด์ิ  ผ่ึงผาย เบ็ญจะมะมหาราช
13 52184 นายธัญเกียรติ  เรืองวุฒิโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 48341 นางสาวปุณยวีร์  วงศ์ชะอุ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
15 48948 นางสาวณัฐณิชา  พัฒนาสันติชัย เบ็ญจะมะมหาราช
16 48955 นางสาวปาลิกา  สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหาราช
17 48981 นางสาวณัฐกมล  แก้วจันดี เบ็ญจะมะมหาราช
18 48985 นางสาวนันท์นภัส  แสนการุณ เบ็ญจะมะมหาราช
19 49083 นางสาวณัฐากาญจน์  ปัญญาศิวนนธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 49088 นางสาวชุติกานต์  แย้มทับทิม เบ็ญจะมะมหาราช
21 49091 นางสาวฑิตฐิตา  ทองสุ เบ็ญจะมะมหาราช
22 49093 นางสาวทักษิณา  อึ้งประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
23 49094 นางสาวธัญวรัตม์  กล่ินมาลา เบ็ญจะมะมหาราช
24 49102 นางสาวพิชชากร  ใจหวัง เบ็ญจะมะมหาราช
25 49103 นางสาวภารดี  บุระด า เบ็ญจะมะมหาราช
26 49104 นางสาวรวิสรา  จันทร์ตรี เบ็ญจะมะมหาราช
27 49188 นางสาวชิตตะวัน  ทูลสูงเนิน เบ็ญจะมะมหาราช
28 49240 นางสาวกุสุมาภรณ์  โสภาสาย เบ็ญจะมะมหาราช
29 49249 นางสาวธัญสินี  เวียงแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
30 49250 นางสาวนภัสสร  เมฆทับ เบ็ญจะมะมหาราช
31 49257 นางสาวศจีพร  ขรรค์แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
32 49303 นางสาวภัทรวดี  มณีพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 49455 นางสาวศศิวิมล  สายโสม เบ็ญจะมะมหาราช
34 49505 นางสาวนุชนาฎ  สารการ เบ็ญจะมะมหาราช
35 49549 นางสาวนฤมล  ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช
36 49597 นางสาวณัฐกานต์  ประชุมรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 49601 นางสาวปณิชา  โคตรเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
38 49643 นางสาวชัญญาทิพย์  ธีรโรจน์ชาลี เบ็ญจะมะมหาราช
39 50582 นางสาวจิราวรรณ์  แสงจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 51390 นางสาวสุภาริดา  สิทธิสาร เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

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

1 52110 นางสาวจิราภรณ์  แสงชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
2 52111 นางสาวณัฐชานันท์  ล าภา เบ็ญจะมะมหาราช
3 48858 นายเทียมเทพ  เสถียรวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 48870 นายวโรดม  วงศ์ค า เบ็ญจะมะมหาราช
5 48871 นายสมัชญ์  เสถียรเสาวภาคร์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 49023 นายธีรเมธ  แดนประกรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 49072 นายปรมาพิชญ์  เจริญศรี เบ็ญจะมะมหาราช
8 49171 นายธนภัทร  พนาวัลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 49177 นายภีมรัฐ  สุริโยตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
10 49220 นายจิตวัต  วงศ์เหลา เบ็ญจะมะมหาราช
11 49228 นายภาณุวัฒน์  นนท์ตุลา เบ็ญจะมะมหาราช
12 49473 นายณัฐนนท์  ณ นคร เบ็ญจะมะมหาราช
13 49525 นายนนทพัทธ์  วงศ์สว่างพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
14 49567 นายกนต์ธร  แก้วอร่าม เบ็ญจะมะมหาราช
15 49571 นายชวนากร  เครือแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
16 49572 นายณภัทร  นารินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 49576 นายธนกฤต  วรรณโคตร เบ็ญจะมะมหาราช
18 49577 นายธัญพิชญ์  สุดสุข เบ็ญจะมะมหาราช
19 49622 นายธนากร  ตีระมาศวณิช เบ็ญจะมะมหาราช
20 49682 นายศิริภาพ  ศิริวร เบ็ญจะมะมหาราช
21 49690 นายธนาคาร  พารัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 52192 นายจารุกิตต์ิ  สุยะลา เบ็ญจะมะมหาราช
23 48932 นางสาวอัยยา  อุปัญญ์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 48949 นางสาวณัฐนิช  เลิศอริยกุล เบ็ญจะมะมหาราช
25 49041 นางสาวธัญนุช  สัมพันธ์ศิริกุล เบ็ญจะมะมหาราช
26 49043 นางสาวนวพรรษ  กงยี่ เบ็ญจะมะมหาราช
27 49051 นางสาวมัญชรี  พันธ์พวง เบ็ญจะมะมหาราช
28 49137 นางสาวกชกร  มาธฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49148 นางสาวธัญญาภรณ์  อุทมล เบ็ญจะมะมหาราช
30 49186 นางสาวชฎาพร  รัตนะกุล เบ็ญจะมะมหาราช
31 49193 นางสาวธัญพิชชา  พันธ์นิกุล เบ็ญจะมะมหาราช
32 49208 นางสาวศิรมณี  ชินลี เบ็ญจะมะมหาราช
33 49210 นางสาวสิริธิดา  สินทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 49238 นางสาวกัญญาวีร์  ชูทอง เบ็ญจะมะมหาราช
35 49245 นางสาวณัฐชยา  ทองศรี เบ็ญจะมะมหาราช
36 49247 นางสาวณัฐริกา  สมสุข เบ็ญจะมะมหาราช
37 49262 นางสาวสุธาสินี  ยี่วาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
38 49355 นางสาวปุณยาพร  วงศ์มั่น เบ็ญจะมะมหาราช
39 49445 นางสาวณัฐณิชา  สายธนู เบ็ญจะมะมหาราช
40 49551 นางสาวปิยะธิดา  เวชสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

หอ้งสอบที่ 40   หมำยเลขหอ้งสอบ  435
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 49661 นางสาวสวรส  นนทา เบ็ญจะมะมหาราช
2 49685 นางสาวชัญญาณัญช์  ศรีงาม เบ็ญจะมะมหาราช
3 52112 นางสาวธมลวรรณ  โคตธิสาร เบ็ญจะมะมหาราช
4 52113 นางสาวปานชนก  มีสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 52114 นางสาวสิริวิมล  แก้วเชียงหวาง เบ็ญจะมะมหาราช
6 52115 นางสาวอินทิรา  คงประยูร เบ็ญจะมะมหาราช
7 52967 นางสาวกุลนันท์  สายบัวบาน เบ็ญจะมะมหาราช
8 48971 นายวิศรุต  เจริญสัตยธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
9 49180 นายอธิวัฒน์  มุขสมบัติ เบ็ญจะมะมหาราช
10 49287 นายอานนท์  พิริยะกิจไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 49314 นายเจษฏา  ทศชา เบ็ญจะมะมหาราช
12 49366 นายเจษฎากร  วงศ์ศิริวัฒนคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
13 49385 นายศุภวิชญ์  จิตภิรมย์ศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
14 49432 นายวณัฐพงศ์  เวียงบาล เบ็ญจะมะมหาราช
15 49434 นายวันเฉลิม  พิมพ์สะ เบ็ญจะมะมหาราช
16 49467 นายคมพิศิษฐ์  หลักรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 49472 นายณัฐชนนก์  เชื้อกิตติศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49474 นายธนายุทธ  บัวแย้ม เบ็ญจะมะมหาราช
19 49478 นายพลกฤต  สุทธิสนธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 49616 นายจรูญวิทย์  อินทร์หอม เบ็ญจะมะมหาราช
21 49620 นายธนกร  พ่อคนตรง เบ็ญจะมะมหาราช
22 49628 นายยุทธศาสตร์  กุลบุญญา เบ็ญจะมะมหาราช
23 49638 นายสันติสุข  รัชมาศ เบ็ญจะมะมหาราช
24 49687 นายชญานนท์  มงคลการ เบ็ญจะมะมหาราช
25 49723 นายภูมิพิสิฐ  แผลงศร เบ็ญจะมะมหาราช
26 49749 นายกฤตยพล  บุญเย็น เบ็ญจะมะมหาราช
27 52142 นายชยธร  ศิริจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 47834 นางสาวณัฐภัทร  จูมพระบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
29 49312 นางสาวหัทยา  ทะนะกุล เบ็ญจะมะมหาราช
30 49313 นางสาวอัจฉรา  ด ารงชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
31 49351 นางสาวธนัญญา  สมแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
32 49358 นางสาวพิชชานันท์  แสงจันทร์ฉาย เบ็ญจะมะมหาราช
33 49391 นางสาวกมลรัตน์  ประสิทธิ์สาร เบ็ญจะมะมหาราช
34 49395 นางสาวฐิติรัตน์  ประสาทศรี เบ็ญจะมะมหาราช
35 49414 นางสาวอารียา  เดชะค าภู เบ็ญจะมะมหาราช
36 49439 นางสาวกฤติญาภรณ์  กูฎโสม เบ็ญจะมะมหาราช
37 49444 นางสาวณัฐญา  พลรักษา เบ็ญจะมะมหาราช
38 49451 นางสาวพันธ์วิรา  น าผล เบ็ญจะมะมหาราช
39 49496 นางสาวชัญญานุช  แก้วเคน เบ็ญจะมะมหาราช
40 49508 นางสาวพุธิตา  เรือนแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

หอ้งสอบที่ 41   หมำยเลขหอ้งสอบ  436
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 49542 นางสาวชลลดา  การฟุ้ง เบ็ญจะมะมหาราช
2 49543 นางสาวฐิติรัตน์  อุดมสันต์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 49595 นางสาวชนิดา  วังทะพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 49606 นางสาวภูนุชสิริ  ภูแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
5 49608 นางสาววิลาสินี  ถิ่นขาม เบ็ญจะมะมหาราช
6 49654 นางสาวภัทรา  สร้างดี เบ็ญจะมะมหาราช
7 49740 นางสาวมนัสนันท์  หงสนันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 49762 นางสาวสุพัตรา  ครองยุติ เบ็ญจะมะมหาราช
9 51393 นางสาวเจนจิรา  ดาผา เบ็ญจะมะมหาราช
10 51417 นางสาวนงนภัส  แสงสีดา เบ็ญจะมะมหาราช
11 52143 นางสาวฟองฝน  ภววิจารณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 52144 นางสาวรวีนิภา  ล าพุทธา เบ็ญจะมะมหาราช
13 48671 นายฐิติวัฒน์  อุปสาร เบ็ญจะมะมหาราช
14 49068 นายณัฐวัฒน์  คงเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
15 49166 นายคณาธิศ  บุณยโพธิ เบ็ญจะมะมหาราช
16 49263 นายเฑียรทอง  มั่นคง เบ็ญจะมะมหาราช
17 49265 นายกฤษณพงศ์  ยืนยิ่ง เบ็ญจะมะมหาราช
18 49333 นายภราดา  ปัญญาคง เบ็ญจะมะมหาราช
19 49417 นายคุณาธิป  สิถิละวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
20 49425 นายธีรภัทร  พิมพ์ดี เบ็ญจะมะมหาราช
21 49476 นายนราวิชญ์  ลีนาม เบ็ญจะมะมหาราช
22 49518 นายชิณพล  พวงมาลา เบ็ญจะมะมหาราช
23 49528 นายพศวีร์  พรหมจรรย์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 49568 นายกฤตพร  ศรีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
25 49619 นายธรรมปกรณ์  กุแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
26 49632 นายวันปิยะ  เหล่าฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 49635 นายวุฒิภัทร  บุญอารีย์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 49636 นายศรัณย์  เนติกิตตินันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49693 นายรชต  เตมิยสูต เบ็ญจะมะมหาราช
30 49714 นายนันทิพัฒน์  พรมทอง เบ็ญจะมะมหาราช
31 52145 นายณัฐนนท์  โทนทา เบ็ญจะมะมหาราช
32 52146 นายสรวิศ  ตันเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
33 52963 นายศิวฤกษ์  วรสุข เบ็ญจะมะมหาราช
34 49157 นางสาวศุภรดา  บุญมาอุด เบ็ญจะมะมหาราช
35 49161 นางสาวอรุณรุ่ง  สิงหพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 49204 นางสาววรัชยา  แก้วอิ่มดวง เบ็ญจะมะมหาราช
37 49299 นางสาวธิติสุดา  บุญศรี เบ็ญจะมะมหาราช
38 49307 นางสาววริศรา  แก้วศรี เบ็ญจะมะมหาราช
39 49354 นางสาวปัทมาภรณ์  สาระสุข เบ็ญจะมะมหาราช
40 49361 นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

หอ้งสอบที่ 42   หมำยเลขหอ้งสอบ  441
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 49400 นางสาวธนัชชา  หงษ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
2 49412 นางสาวอริสรา  ปาวะรีย์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 49452 นางสาวพาณิภัค  ยนต์ยงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 49457 นางสาวศุภนิดา  สายทอง เบ็ญจะมะมหาราช
5 49539 นางสาวกนกอร  นิพขันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 49556 นางสาววริศรา  ประจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 49588 นางสาวเมธาพร  ค าทา เบ็ญจะมะมหาราช
8 49592 นางสาวจินต์จุฑา  จันทนายนต์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 49610 นางสาวสุพรรณิกา  การะเกษ เบ็ญจะมะมหาราช
10 49642 นางสาวกุลธิดา  บัวทุม เบ็ญจะมะมหาราช
11 49663 นางสาวอาภาภัทร  พจมานเมธี เบ็ญจะมะมหาราช
12 49692 นางสาวมัญชุภา  แก่นจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 49695 นางสาวมธุรส  พลพวก เบ็ญจะมะมหาราช
14 49737 นางสาวธมนวรรณ  จริยวิทยานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 49739 นางสาวปริยากร  บุญเถิง เบ็ญจะมะมหาราช
16 49743 นางสาววรรณกานต์  นาคะเกศ เบ็ญจะมะมหาราช
17 52147 นางสาวกัลยา  เพียะวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 52148 นางสาวพลชา  ยอดรัก เบ็ญจะมะมหาราช
19 52149 นางสาวอาทิตยา  ทองศรี เบ็ญจะมะมหาราช
20 49026 นายพัทธนันท์  พิมพ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
21 49065 นายฉัตริน  จันละคล เบ็ญจะมะมหาราช
22 49123 นายธนากร  ค าพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 49134 นายสุมิตร  บุญดาว เบ็ญจะมะมหาราช
24 49277 นายภคพล  ผาสบาย เบ็ญจะมะมหาราช
25 49319 นายคเชนทร์  ทาทอง เบ็ญจะมะมหาราช
26 49325 นายธิระชัย  สาระวิทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 49329 นายพนศักด์ิ  เศรษฐมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 49379 นายพงศรัฏฐ์  จันทร์สวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49422 นายณัฐวุฒิ  สิทธิสงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 49469 นายจิรเมธ  ทองชุม เบ็ญจะมะมหาราช
31 49529 นายพัทธพล  สุทธิวิรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 49583 นายวีรากร  พงษ์พุ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
33 49617 นายชิษณุพงศ์  ปลุกใจ เบ็ญจะมะมหาราช
34 49625 นายพีระยุทธ  ค ามา เบ็ญจะมะมหาราช
35 49679 นายศรัณญ์  ไญยะพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 49711 นายธนกฤต  ศรีมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
37 49718 นายพงศ์ธร  จันทร์ล้ า เบ็ญจะมะมหาราช
38 49727 นายราชิต  สุรมิตร เบ็ญจะมะมหาราช
39 49729 นายศุภเศรษฐ์  ภัควันต์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 49756 นายภูวดล  ธนูชัย เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

หอ้งสอบที่ 43   หมำยเลขหอ้งสอบ  442
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 52151 นายฐิติวิชญ์  ทีปานนท์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
2 49042 นางสาวธิดารัตน์  ศรีโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
3 49108 นางสาวศุภรัตน์  เทศนา เบ็ญจะมะมหาราช
4 49191 นางสาวธัญจิรา  พันธนู เบ็ญจะมะมหาราช
5 49258 นางสาวศิริขวัญ  มานะดี เบ็ญจะมะมหาราช
6 49289 นางสาวกนกพรรณ  บุญมา เบ็ญจะมะมหาราช
7 49309 นางสาวศิริลักษณ์  แสวงผล เบ็ญจะมะมหาราช
8 49364 นางสาวอุบลรัตน์  เอกอุ เบ็ญจะมะมหาราช
9 49394 นางสาวชลธิชา  ต้ังกิจบ ารุง เบ็ญจะมะมหาราช
10 49407 นางสาวรุ่งตะวัน  ทวีบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
11 49449 นางสาวธนัณฌา  สุมาลัย เบ็ญจะมะมหาราช
12 49490 นางสาวกนกอร  ไชยกาล เบ็ญจะมะมหาราช
13 49497 นางสาวณภัสวรรณ  ทองค า เบ็ญจะมะมหาราช
14 49514 นางสาวณิศชญาณ์มณฑ์  อุดรวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 49555 นางสาวอภิญญา  สายลุน เบ็ญจะมะมหาราช
16 49562 นางสาวสุภาพร  โพธิ์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
17 49639 นางสาวเวธกา  ทองศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49652 นางสาวพรพิชชา  ธรรมศิลา เบ็ญจะมะมหาราช
19 49698 นางสาวสุกัญญา  ก่องดวง เบ็ญจะมะมหาราช
20 49741 นางสาวรัตนพร  ล้ิมละมัย เบ็ญจะมะมหาราช
21 49747 นางสาวอภิญญา  เกษมทวีศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
22 49752 นางสาวสรัลพร   อินทร์นอก เบ็ญจะมะมหาราช
23 50587 นางสาวกัญญาวีร์  สายทอง เบ็ญจะมะมหาราช
24 49269 นายณภัทร  จ าใจ เบ็ญจะมะมหาราช
25 49272 นายธันย์วิช  อธิมาศชัยรัชต์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 49318 นายกิตติกร  อร่ามรุ่งทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 49341 นายสุวิทย์  ยอมพาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 49421 นายณัฐธัญ  จันทิมาต เบ็ญจะมะมหาราช
29 49516 นายเรืองศักด์ิ  วิกรัยเจิดเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
30 49526 นายนิพิฐ  เหล็กกล้า เบ็ญจะมะมหาราช
31 49573 นายณัฏฐพล  เอกวิทยาเวชนุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
32 49575 นายดลภัทร  ศุภสุข เบ็ญจะมะมหาราช
33 49681 นายวรากร  อังควะนิช เบ็ญจะมะมหาราช
34 49716 นายปฎิภาณ  กิติราช เบ็ญจะมะมหาราช
35 50589 นายนริศ  อรุณพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 51391 นายสรศักด์ิ  อเนกคุณวุฒิ เบ็ญจะมะมหาราช
37 52162 นายจิรัฎฐ์  แสนแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
38 49037 นางสาวชนากานต์  ศักด์ิศรี เบ็ญจะมะมหาราช
39 49092 นางสาวทวิภรณ์  สอาด เบ็ญจะมะมหาราช
40 49189 นางสาวทิพย์วรรณ  อภิพาณิชย์โชติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

หอ้งสอบที่ 44   หมำยเลขหอ้งสอบ  443
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 49305 นางสาวภานุชนาถ  ศรค า เบ็ญจะมะมหาราช
2 49352 นางสาวปรัชญา  แหล่งหล้า เบ็ญจะมะมหาราช
3 49360 นางสาวศดานันท์  ศรีธัญรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 49403 นางสาวปวันรัตน์  วิริยะกุล เบ็ญจะมะมหาราช
5 49406 นางสาวภควดี  ศรีทิม เบ็ญจะมะมหาราช
6 49411 นางสาวสุดารัตน์  บุญเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
7 49447 นางสาวดวงหทัย  มิ่งขวัญ เบ็ญจะมะมหาราช
8 49464 นางสาวอัญมณี  เลิศวิทยาการ เบ็ญจะมะมหาราช
9 49501 นางสาวธัญชนก  แสงนวล เบ็ญจะมะมหาราช
10 49504 นางสาวนวพร  คันธเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
11 49593 นางสาวจิรดา  กาญจนพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 49605 นางสาวภวีธิดา  ทะนุพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 49660 นางสาวศุภกานต์  แก้วเสนา เบ็ญจะมะมหาราช
14 49696 นางสาวศิรินญา  วามนตรี เบ็ญจะมะมหาราช
15 49700 นางสาวพิชญา  ผิวละมุน เบ็ญจะมะมหาราช
16 49736 นางสาวธนัชชา  อาจศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
17 49082 นายอิศราวัฒน์  บุญเชิญ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49121 นายณัฐพล  กิ่งมาลา เบ็ญจะมะมหาราช
19 49279 นายภูดิท  ศรีสุราช เบ็ญจะมะมหาราช
20 49324 นายธนกร  แสงสว่าง เบ็ญจะมะมหาราช
21 49380 นายพัสกร  สฤษด์ินิรันดร์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 49527 นายปิยวัชร  วัชรโพธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 49531 นายพีรศิลป์  รัตนโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
24 49570 นายคณัสนันท์  นิธิพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
25 49578 นายปฏิพัทธ์  ทองเจือ เบ็ญจะมะมหาราช
26 49614 นายเรืองวิทย์  เสนาดี เบ็ญจะมะมหาราช
27 49621 นายธนพล  มีชัย เบ็ญจะมะมหาราช
28 49688 นายอานันท์  ปัสสาสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49702 นายกวินพิชญ์  เพลินจิตต์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 51392 นายธนพัต  กาลจักร เบ็ญจะมะมหาราช
31 49195 นางสาวนุศรา  จารุการ เบ็ญจะมะมหาราช
32 49235 นางสาวกนกวรรณ  วงศ์โสม เบ็ญจะมะมหาราช
33 49292 นางสาวจินดามณี  ทรัพย์พร้อม เบ็ญจะมะมหาราช
34 49353 นางสาวปัทมพร  กุลชาติชัย เบ็ญจะมะมหาราช
35 49398 นางสาวดลนภา  สารินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 49399 นางสาวธนภรณ์  อุดมพืช เบ็ญจะมะมหาราช
37 49405 นางสาวพิรุณพร  วิเวกวินย์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 49409 นางสาวศิริอักษร  ค าดี เบ็ญจะมะมหาราช
39 49410 นางสาวศุภกานต์  จูมลี เบ็ญจะมะมหาราช
40 49442 นางสาวชุดาภา  ฉ้งทับ เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

หอ้งสอบที่ 45   หมำยเลขหอ้งสอบ  444
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 49446 นางสาวดวงฤทัย  รัตนูปการ เบ็ญจะมะมหาราช
2 49458 นางสาวศุภรดา  สุนิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 49489 นางสาวเพ็ญนิภา  หาสอน เบ็ญจะมะมหาราช
4 49494 นางสาวชลิดา  หมอนิล เบ็ญจะมะมหาราช
5 49500 นางสาวธนวรรณ  นามวัง เบ็ญจะมะมหาราช
6 49541 นางสาวจุฬาลักษณ์  หมายดีทวีรัชต์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 49544 นางสาวณัฎฐา  พัชนี เบ็ญจะมะมหาราช
8 49559 นางสาวศุภนิดา  สุรารักษ์วงษ์วีระ เบ็ญจะมะมหาราช
9 49596 นางสาวชลธิชา  ประจันตะเสน เบ็ญจะมะมหาราช
10 49607 นางสาววทานีย์  ปราศรัย เบ็ญจะมะมหาราช
11 49609 นางสาวศุภาพิชญ์  รุ่งเรือง เบ็ญจะมะมหาราช
12 49611 นางสาวสุพิชญา  เจี่ยพัฒนพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 49731 นางสาวกฤษฎาภรณ์  ยะฮาด เบ็ญจะมะมหาราช
14 52153 นางสาวจิตราภา  พาภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
15 52154 นางสาวพิชญานิน  ผิวอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
16 52185 นางสาวณัฐวิภา  ประวะกุล เบ็ญจะมะมหาราช
17 49481 นายภควัต  กาญจนเสน เบ็ญจะมะมหาราช
18 49484 นายวิชยุตม์  สุดหล้า เบ็ญจะมะมหาราช
19 49488 นายศุภวิชญ์  แรงรายบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
20 49722 นายภูมิ  เพชรโสภณสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
21 49288 นางสาวเนติพร  มะลิวัลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 49310 นางสาวสริตา  จันทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
23 49459 นางสาวษาริณี  วงศ์ค า เบ็ญจะมะมหาราช
24 49738 นางสาวปรารถนา  ค าวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 52155 นางสาวณัฐชยา  รัตนสิทธิโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 52156 นางสาวศรัณยา  มูลป้อม เบ็ญจะมะมหาราช
27 49004 นายเตชนิธิ์  ศรีโกศล เบ็ญจะมะมหาราช
28 49064 นายจิรไกร  หล่อรุ่งเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49264 นายเมธวัฒน์  ส าเภา เบ็ญจะมะมหาราช
30 49286 นายอานนท์  โอบอ้อมกุล เบ็ญจะมะมหาราช
31 49337 นายวิริยะ  ยานู เบ็ญจะมะมหาราช
32 49374 นายณัฐภัทร  พรหมอินทร์แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
33 49420 นายฐิติพัฒน์  ทิพยรส เบ็ญจะมะมหาราช
34 49565 นายเกียรติวัฒน์  จิตรแสวง เบ็ญจะมะมหาราช
35 49703 นายกิตติ  แสนศรี เบ็ญจะมะมหาราช
36 49712 นายธนา  ผาสุข เบ็ญจะมะมหาราช
37 49715 นายภัคกฤต  น้อยวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 49757 นายณัชพล  ด าบรรพ์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 52163 นายณัฐกิตต์ิ  อนุสนธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 52964 นายยศธร  ศุภนิมิตรกุลกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

หอ้งสอบที่ 46   หมำยเลขหอ้งสอบ  445
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53771 นายโกษม  กุลเขมะรังสี เบ็ญจะมะมหาราช
2 48984 นางสาวชินานันท์  ศรีโชค เบ็ญจะมะมหาราช
3 48986 นางสาวบุญญิสา  สาธรราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 49106 นางสาวศิริพร  สาธรวิศิษฐ์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 49200 นางสาวพรรณทิพา  แดงศรี เบ็ญจะมะมหาราช
6 49290 นางสาวกรรณิการ์  โสมเกษตรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 49293 นางสาวจีรนันท์  บู่แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
8 49294 นางสาวชนาภา  พรรณดวงเนตร เบ็ญจะมะมหาราช
9 49296 นางสาวณัฏฐนิชา  สาระ เบ็ญจะมะมหาราช
10 49298 นางสาวธัญพร  บุอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
11 49348 นางสาวฐิติวรดา  สายสมยา เบ็ญจะมะมหาราช
12 49402 นางสาวปณิชา  ธรรมกุลเสรี เบ็ญจะมะมหาราช
13 49404 นางสาวรติพรจักรี  พันธุ์โยธา เบ็ญจะมะมหาราช
14 49408 นางสาวศิรดา  วงศ์เมืองจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 49443 นางสาวฌลิญา  พันธ์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
16 49456 นางสาวศศิวิมล  มุสิกสาร เบ็ญจะมะมหาราช
17 49491 นางสาวกมลพร  แต้ภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
18 49492 นางสาวคัทลียา  โสมเกษตรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 49513 นางสาวสุชาวดี  พิทักษ์พรพัลลภ เบ็ญจะมะมหาราช
20 49560 นางสาวสกุลธิดา  สมโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
21 49594 นางสาวชนากานต์  สาตราคม เบ็ญจะมะมหาราช
22 49641 นางสาวกัญจนภรณ์  โกศลานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 49651 นางสาวปทุมเพ็ช  บุญพร้อมอาษา เบ็ญจะมะมหาราช
24 52157 นางสาวภิญญดา  วงศ์จันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 48232 นายวีระศักด์ิ  โพธิ์ขาว เบ็ญจะมะมหาราช
26 49326 นายนพรุต  ชุติเดชานุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
27 49340 นายสุรพิชญ์  พิชญ์อังกูร เบ็ญจะมะมหาราช
28 49383 นายศิริศักด์ิ  โพธิ์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
29 49480 นายพิชญุตม์  เกียรติสุขอุดม เบ็ญจะมะมหาราช
30 49520 นายทวีรัตน์  ไทยธุระไพศาล เบ็ญจะมะมหาราช
31 49532 นายภาคภูมิ  แก้วมาก เบ็ญจะมะมหาราช
32 49705 นายคณพล  จิปิภพ เบ็ญจะมะมหาราช
33 49753 นายธนชัย  ไขแสง เบ็ญจะมะมหาราช
34 49561 นางสาวสาวิตรี  กองแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
35 49653 นางสาวพิมพ์สิริ  โมลิพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 49662 นางสาวสุรัสวดี  ทองพุ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
37 51383 นางสาวจุฬาภรณ์  สมสิน เบ็ญจะมะมหาราช
38 49014 นายเอื้อการย์  ทองมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
39 49124 นายธีรพงษ์  สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหาราช
40 49175 นายผดุงศักด์ิ  โค้วศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
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1 49219 นายคณิติน  สีชัย เบ็ญจะมะมหาราช
2 49230 นายวงศกร  นพเก้า เบ็ญจะมะมหาราช
3 49569 นายกฤตยชญ์  อาจอาสา เบ็ญจะมะมหาราช
4 52125 นายณัฐดนัย  น้อยแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
5 52126 นายพงศ์พิสุทธิ์  นาวงษ์ศรี เบ็ญจะมะมหาราช
6 47984 นางสาวปิยะฉัตร  บุญเอก เบ็ญจะมะมหาราช
7 48185 นางสาวกมลชนก  แสงทองสุข เบ็ญจะมะมหาราช
8 48917 นางสาวกาญจณี  แสนคุ้ม เบ็ญจะมะมหาราช
9 48954 นางสาวปภาวรินทร์  ไหลหล่ัง เบ็ญจะมะมหาราช
10 48991 นางสาวศกลวรรณ  ทองมี เบ็ญจะมะมหาราช
11 49038 นางสาวชลธิชา  เทียมทัศน์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 49050 นางสาวภัสราวัณย์  ชมภูบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
13 49053 นางสาววริศรา  บ ารุงผล เบ็ญจะมะมหาราช
14 49150 นางสาวพัทธ์ชญา  ทองหิน เบ็ญจะมะมหาราช
15 49152 นางสาวรุ่งสุดา  ด าริห์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 49205 นางสาววริศรา  ชัยธานี เบ็ญจะมะมหาราช
17 49206 นางสาววสุนันท์  ลาวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
18 49207 นางสาววิลาสินี  ค าเสนาะ เบ็ญจะมะมหาราช
19 49248 นางสาวกานต์รวี  เงาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
20 49261 นางสาวสุจิตรา  นามธานี เบ็ญจะมะมหาราช
21 49390 นางสาวกชกร  เหมือนชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
22 49453 นางสาววศินี  จันทรโสภณ เบ็ญจะมะมหาราช
23 49502 นางสาวธัญรดี  ไตรศิริพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
24 52130 นางสาวปิยธิดา  ศรีสมบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 52132 นางสาวภคนันท์  ปิ่นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
26 52133 นางสาววาสินี  ปราบชนะ เบ็ญจะมะมหาราช
27 52134 นางสาวอภิฤดี  จันทุมา เบ็ญจะมะมหาราช


