
เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๓๐๐๐๑ เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ กุลสิงห์ ม.๓ อ านาจเจริญ 
๒ ๓๐๐๐๒ เด็กหญิงเมธาวี พลศรี ม.๓ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
๓ ๓๐๐๐๓ เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีสมโภชน์ ม.๓ พิบูลมังสาหาร
๔ ๓๐๐๐๔ เด็กชายศิวกร  สีหาบุตร ม.๓ เตรียมอุดมศึกษาฯ
๕ ๓๐๐๐๕ นายวีระพงษ์  จารุไชย ม.๓ เตรียมอุดมศึกษาฯ
๖ ๓๐๐๐๖ เด็กหญิงชญาดา  ศักด์ิศรี ม.๓ ลือค าหาญวารินช าราบ
๗ ๓๐๐๐๗ นางสาวมนต์ลดา  ไชยเสริฐ ม.๓ เดชอุดม
๘ ๓๐๐๐๘ เด็กชายศรศิลป์  รุ่งโรจน์นิติกุล ม.๓ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
๙ ๓๐๐๐๙ นางสาวชุลีกร  ทัพธมาตร ม.๓ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๓๐๐๑๐ เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นค า ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๑ ๓๐๐๑๑ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมมุติ ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๒ ๓๐๐๑๒ เด็กหญิงกชพรรณ  วรรณทวี ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๓ ๓๐๐๑๓ เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีนอก ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๔ ๓๐๐๑๔ เด็กหญิงวิภาดา  สายแวว ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๕ ๓๐๐๑๕ เด็กชายภพ  ในจิตต์ ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๖ ๓๐๐๑๖ เด็กหญิงชลธินี  ดวงมาลา ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๗ ๓๐๐๑๗ เด็กหญิงอรัญญา  สมัย ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๘ ๓๐๐๑๘ เด็กหญิงปธรัตน์  บุญชู ม.๓ สตรีสิริเกศ
๑๙ ๓๐๐๑๙ เด็กหญิงปัณฑิตา  พิมสมาน ม.๓ สตรีสิริเกศ
๒๐ ๓๐๐๒๐ เด็กหญิงกชพร  ชนินบุณญรัตน์ ม.๓ สตรีสิริเกศ
๒๑ ๓๐๐๒๑ เด็กชายวรดร  การพันธ์ ม.๓ สตรีสิริเกศ
๒๒ ๓๐๐๒๒ เด็กชายธนรัชต์  กุมผัน ม.๓ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
๒๓ ๓๐๐๒๓ เด็กหญิงชญาดา  นาสมยนต์ ม.๓ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
๒๔ ๓๐๐๒๔ นางสาวแพรวพราว  กองอุดม ม.๓ ปทุมราชวงศา
๒๕ ๓๐๐๒๕ เด็กหญิงพิมพลอย  สุธรรมวิจิตร ม.๓ พิบูลมังสาหาร
๒๖ ๓๐๐๒๖ นางสาวณัฏฐณิชา  ทรัพย์เจริญ ม.๓ อาเวมารีอา
๒๗ ๓๐๐๒๗ นายปฐมพงศ์  นิชรัตน์ ม.๓ นารีนุกูล
๒๘ ๕๓๐๐๐ เด็กชายกมลภพ  ซาซากิ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๐๐๑ เด็กชายธัชพรชัย  ศรีสุข ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๐๐๒ เด็กชายฉัตรมงคล  แสนทวีสุข ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๐๐๓ เด็กชายชาคริต  คลังตระกูล ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๐๐๔ เด็กชายณัฐชนน  วงษ์ละสิน ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๐๐๕ นายนิพิฐพนธ์  ศรีบุญเรือง ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๐๐๖ เด็กชายธีรติกร  ธานี ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๐๐๗ นายนิพิฐพนธ์  บุญเทพ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๐๐๘ เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๐๐๙ เด็กชายรัชชานนท์  บุญสุภา ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๐๑๐ เด็กชายพีรพล  อึ้งสายเชื้อ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๐๑๑ นายภัสวัฒน์  บุญนิ่ม ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๐๑๒ นายภูวนาท  หยาดทอง ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๐๑๓ นายรัชชานนท์  พบลาภ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๐๑๔ นายรัฐนันท์  เพียะวงค์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.

ห้องสอบที ่ ๑  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๒๒



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๐๑๕ นายเรแฮน  ชิโมดะ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๐๑๖ เด็กชายวิศรุต  แบ็คกี้ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๐๑๗ เด็กชายสิรวิชญ์  ต้ังวงศ์ไชย ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๐๑๘ เด็กชายสุกฤษฎิ ์ ศักด์ิสุรกานต์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๐๑๙ เด็กชายหฤษฎ์  วรบุตร ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๐๒๐ นายเอกชัย  เข็มเพชร ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๐๒๑ นางสาวกมลชนก  ผิวข า ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๐๒๒ นางสาวกมลชนก  ดอกอินทร์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๐๒๓ นางสาวกวินนาถ  ลาพ้น ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๐๒๔ นางสาวกัญญาภรณ์  ธานี ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๐๒๕ นางสาวจิตติมา  สายด า ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๐๒๖ เด็กหญิงจิตราภา  พรวานิชพงศ์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๐๒๗ นางสาวชุลีกร  ทัพธมาตร ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๐๒๘ เด็กหญิงฐาปนา  โคตรคันทา ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๐๒๙ เด็กหญิงณภัทรา  พวงประดิษฐ์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๐๓๐ เด็กหญิงณัฐณิชา  มุธุสิทธิ์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๐๓๑ เด็กหญิงณัฐสุรางค์  โคตรมงคล ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๐๓๒ นางสาวเณศรา  ศรีใส ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๐๓๓ นางสาวดวงกมล  สีมาวัน ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๐๓๔ เด็กหญิงธีรนาฏ  บุตตะวงศ์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๐๓๕ เด็กหญิงบุณยานุช  เสาร์ค า ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๐๓๖ เด็กหญิงปภานัน  วรธรรม ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๐๓๗ เด็กหญิงปวีณา  สุภาคณรัชต์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๐๓๘ เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วคูณ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๐๓๙ นางสาวพิชญา  ขาววงษ์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๐๔๐ เด็กหญิงเพชรลดา  หาทรัพย์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๐๔๑ เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฎร์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๐๔๒ เด็กหญิงภัทรา  เพชรชนมภูมิ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๐๔๓ นางสาวรักษิณา  หอมจันทร์ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๐๔๔ เด็กหญิงวิชญาดา  แถมศิริ ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๐๔๕ นางสาววิมาดา  จันทรเกษม ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๐๔๖ นางสาวศศิวรรณ  ขันธ์พาดี ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๐๔๗ เด็กหญิงสุจิณณา  บุญแต่ง ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๐๔๘ เด็กหญิงอรปรียา  จันสมุทร ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๐๔๙ นางสาวอนงค์นาถ  สิทธิโชค ม.๓/๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๐๕๐ นายกฤษขจร  ด าริห์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๐๕๑ นายกฤษณพจน์  เชิดสูงเนิน ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๐๕๒ เด็กชายกฤษนะภพ  สายเมฆ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๐๕๓ นายกษิด์เดช  ชูมาตย์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๐๕๔ นายเจษฎาภรณ์  บุญสุภา ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๐๕๕ เด็กชายชานนท์  พรหมจันทร์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๐๕๖ เด็กชายณฐกร  ดีโลนงาม ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.

ห้องสอบที ่ ๒  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๒3



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๐๕๗ เด็กชายธนโชติ  แดงแสง ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๐๕๘ นายธนเทวินทร์  วนารักษ์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๐๕๙ เด็กชายธนบดินทร์  ค าเพราะ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๐๖๐ เด็กชายธันวา  สุขสิงห์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๐๖๑ นายปณวิชญ์  โกศัลวัฒน์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๐๖๒ นายปณิธาน  จ าปาหอม ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๐๖๓ เด็กชายปพนพัชร์  น้าวิไลเจริญ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๐๖๔ เด็กชายประดิพัทธ์  แก้วกาฬ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๐๖๕ นายปราณภพ  ปานจรินทร์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๐๖๖ เด็กชายปิยะเดช  แสนใจ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๐๖๗ นายพงศ์นริศ  เศิกศิริ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๐๖๘ เด็กชายพีรณัฐ  ดอนนอก ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๐๖๙ นายวริทธิธ์ร  แสงงาม ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๐๗๐ นายศิริปัณณ์  วรรณศรี ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๐๗๑ เด็กชายสิรวิชญ์  ตรีนก ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๐๗๒ เด็กชายธนชัย  ศรีธัญรัตน์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๐๗๓ นายกษมา  พาภักดี ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๐๗๔ เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนเส ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๐๗๕ นางสาวชนม์นิภา  ศรีโลห้อ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๐๗๖ เด็กหญิงฐิติพรรณ  พรหมสิงห์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๐๗๗ นางสาวณัฏฐธิดา  พูลทอง ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๐๗๘ เด็กหญิงดรุณี  อนันต์นุกูล ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๐๗๙ เด็กหญิงธัญชนก  ศรีขาว ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๐๘๐ เด็กหญิงเบญจพร  ใจธรรม ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๐๘๑ เด็กหญิงปนัดดา  สาลี ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๐๘๒ เด็กหญิงปรียารัช  ค าผุย ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๐๘๓ เด็กหญิงปวีณนุช  เชื้อกิตติศักด์ิ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๐๘๔ เด็กหญิงปัญญาพร  บุญขวาง ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๐๘๕ เด็กหญิงพัชรพร  ดีสาย ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๐๘๖ เด็กหญิงพิชญาภัค  เส็งสมวงศ์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๐๘๗ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ศุภกมลเสนีย์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๐๘๙ เด็กหญิงพิมพ์รดา  เกษมสุข ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๐๙๐ เด็กหญิงพิมพ์วิภาวี  ต้ังยิ่งยง ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๐๙๑ นางสาวพัทธนันท์  วงศ์ห่วง ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๐๙๒ เด็กหญิงมุขสุดา  เสือพงษ์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๐๙๓ เด็กหญิงรฐา  สีบุญเรือง ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๐๙๔ เด็กหญิงวนิชชา  นาโควงศ์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๐๙๕ นางสาววรรณวิสาข์  แก่นพุฒ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๐๙๖ นางสาววัฒนาวดี  ขุ่มด้วง ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๐๙๗ เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสวัสด์ิ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๐๙๘ เด็กหญิงสิรีธร  สงวนนาม ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๐๙๙ นางสาวนิศาชล  โคตรมนตรี ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช

ห้องสอบที ่ ๓  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๒4

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๔๕๐๕ เด็กหญิงอธิชา  ศรีภาค์ ม.๓/๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๑๐๐ นายกษิดิศ  ทองประมูล ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๑๐๑ เด็กชายกัมปนาท  วุฒสังข์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๑๐๒ นายกิจชนะ  ปราบณรงค์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๑๐๓ นายกิตติวินท์  ปรีแผ้ว ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๑๐๔ เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๑๐๕ เด็กชายชริน  ไชยสัจ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๑๐๖ เด็กชายณฐกฤตย์  กงใจ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๑๐๗ เด็กชายณนนท์  แซ่อุย ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๑๐๘ นายธนกร  วันหลัง ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๑๐๙ นายธนบดี  พิมพกัน ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๑๑๐ นายธนากฤต  จึงสุวดี ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๑๑๑ เด็กชายธีร์ธวัช  พันธุค์รู ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๑๑๒ นายพันธวิศ  เย็นแย้ม ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๑๑๓ เด็กชายภราดร  วงศ์ไพเสริฐ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๑๑๔ นายภัทรพงษ์  คันโททอง ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๑๑๕ เด็กชายภูริณัฐ  เคียงจัตุรัส ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๑๑๖ เด็กชายวิวรรธน์  คูณดี ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๑๑๗ นายสิรภพ  อุดมโรจนทรัพย์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๑๑๘ นายสิรวิชญ์  ชมภูมาศ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๑๑๙ เด็กชายอชิตะ  แฉ่งใจ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๑๒๐ เด็กชายอชิรธร  ธนธัญญ์นภา ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๑๒๑ เด็กชายชนน  เลขะเจริญกุล ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๑๒๒ เด็กหญิงกนิษฐา  วงษ์แท้ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๑๒๓ นางสาวกานต์พิชชา  ศรีพร ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๑๒๔ นางสาวเขมมิกา  รุจิรพิพัฒน์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๑๒๕ เด็กหญิงจิรภัทร  ทองเกล้ียง ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๑๒๖ นางสาวชนากานต์  พุฒจันทร์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๑๒๗ เด็กหญิงชลิดา  จันทะโสม ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๑๒๘ เด็กหญิงฐิติภา  ยศอ่อน ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๑๒๙ เด็กหญิงณิชา  แจ้งคล้อย ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๑๓๐ เด็กหญิงธชวรรณ  พทิักษ์เกยีรติกลุ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๑๓๑ นางสาวธรรมชนกพร  กุแก้ว ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๑๓๒ เด็กหญิงนภัทร  วิชัยวงศ์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๑๓๓ นางสาวนิสิรินทร์  สนุกพันธ์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๑๓๔ เด็กหญิงบงกชมาศ  เศิกศิริ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๑๓๕ นางสาวบัวแก้ว  วงศ์วิเชียร ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๑๓๖ เด็กหญิงวิมลสิริ  สุขเกษม ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๑๓๗ นางสาวพันธิตรา  ครองยุติ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๑๓๘ นางสาวพาขวัญ  ตรงกรณ์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๑๓๙ นางสาวแพรวลดา  บุตรวงศ์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๑๔๐ เด็กหญิงภัทรพร  ทัดเทียม ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช

ห้องสอบที ่ ๔  หมำยเลขห้องสอบ  ๔25

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๑๔๑ เด็กหญิงมณีกรณ์  พีรภัทร์หิรัญ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๑๔๒ เด็กหญิงมีนา  นิตยสุทธิ์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๑๔๓ เด็กหญิงยุวัฏธนาพร  สมบูรณ์ศรี ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๑๔๔ นางสาวเขมจิรัสย์  เวชสวัสด์ิ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๑๔๕ เด็กหญิงสิรินยานี  ศิริวร ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๑๔๖ นางสาวอนัญญา  ตันประเสริฐ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๑๔๗ นางสาวอริสรา  สาหินกอง ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๑๔๘ เด็กหญิงอัจฉริยา  ประสวนศรี ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๑๔๙ เด็กหญิงอุ่นเรือน  ปรัสพันธ์ ม.๓/๓ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๑๕๐ นายกฤตภาส  หล่าสกุล ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๑๕๑ นายเขตโสภณ  นวภาณพงษ์ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๑๕๒ เด็กชายสิรภพ  มูลสาร ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๑๕๓ เด็กชายชญานนท์  กิจคณะ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๑๕๔ เด็กชายถิรพล  แก้วพรหม ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๑๕๕ นายธนกฤต  คชาธานี ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๑๕๖ เด็กชายนราวิชญ์  อุปรีที ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๑๕๗ เด็กชายนิธิกร  อังคุระศรี ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๑๕๘ นายประจักษ์ศิลป์  เพ็ชร์นอก ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๑๕๙ เด็กชายพลภัทร  ต้ังยิ่งยง ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๑๖๐ นายพิพัฒน์  มักการุณ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๑๖๒ นายยศภัทร  ลอยหา ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๑๖๓ เด็กชายรวีโรจน์  สุวรรณประทีป ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๑๖๔ นายรัฐภูมิ  จันทรโสภา ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๑๖๕ นายโรจน์ศิรา  มาลาค า ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๑๖๖ นายวงศธร  ทองค าผุย ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๑๖๗ นายอภินันท์  ควรต้ัง ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๑๖๘ เด็กชายอคัรวฒัน์  ชนะศรีรัตนกลุ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๑๖๙ เด็กชายอันดามัน  บุรีภักดี ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๑๗๐ เด็กชายอิทธิกร  สุขสาย ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๑๗๑ เด็กชายศุภกิตต์ิ  รัตโน ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๑๗๒ นายธนิก  ชินาภาษ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๑๗๓ นางสาวกชมน  คุณมี ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๑๗๔ นางสาวกนกนันท์  ศิรินทร์วงค์ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๑๗๕ เด็กหญิงกันตกมล  พลสวัสด์ิ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๑๗๖ นางสาวคณิตา  เนาวโรจน์ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๑๗๗ นางสาวณัฏฐี  เจริญศรีสันต์ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๑๗๘ นางสาวณัฐนันท์  บุญชิต ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๑๗๙ นางสาวณิชกมล  พันธ์โชติ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๑๘๐ เด็กหญิงนงพร  สวัสด์ิตระกูล ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๑๘๑ นางสาวปัญจรัชน์  ธนะวิทวิลาศ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๑๘๒ นางสาวปิยาพัชร  แก้วสังข์ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๑๘๓ เด็กหญิงพชรมัย  แสงงาม ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.

ห้องสอบที ่ ๕  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓1



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๑๘๔ นางสาวพรรณนิภา  บุญจูง ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๑๘๕ นางสาวพรรษมน  วรบุตร ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๑๘๖ เด็กหญิงพริมา  เฉียวฉกรรจ์ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๑๘๗ เด็กหญิงพันธ์วิรา  ทุมมา ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๑๘๘ เด็กหญิงพิชญา  เกษาพันธ์ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๑๘๙ เด็กหญิงพิมพกานต์  ประกอบธรรม ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๑๙๐ เด็กหญิงพีรดา  เรืองสวัสด์ิ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๑๙๑ เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ ์ สุพล ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๑๙๒ นางสาวภทรชนก  ค าแก้ว ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๑๙๓ เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงคูณ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๑๙๔ เด็กหญิงภูสิริณญา  สีสังข์ ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๑๙๕ เด็กหญิงสิริวิมล  ทิวากรศศิธร ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๑๙๖ นางสาวสุทธิสา  เรืองภาสกร ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๑๙๗ เด็กหญิงสุพิชญา  หาระชัย ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๑๙๘ เด็กหญิงหวันยิหวา  วันดี ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๑๙๙ นางสาวอริสรา  ธรรมวงษา ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๗๘๒ เด็กหญิงอนัญญา  ณ อุบล ม.๓/๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๒๐๐ เด็กชายกฤติธี  ประดับศรี ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๒๐๑ นายกิตติคุณ  บุญจริง ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๒๐๒ นายกีรติ  จ าปาศรี ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๒๐๓ นายเจตภาณุ  โคตรภัทร์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๒๐๔ เด็กชายเจษฎากร  ทิพย์วารีเลิศ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๒๐๕ เด็กชายชนะศักด์ิ  พรหมจันทร์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๒๐๖ เด็กชายชาติศิริ  บุญทา ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๒๐๗ เด็กชายธีรเชษฐ์  ศรีบุญสถิตพงษ์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๒๐๘ นายธีร์ธวัช  ภักดีนันท์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๒๐๙ นายนนทพัทธ์  ทองจ ารัส ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๒๑๐ เด็กชายนิธิศ  ปิยภิญโญภาพ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๒๑๑ นายปัญญ์  วิสิฎฐ์พรอักษร ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๒๑๒ นายพงศกร  พุม่แก้ว ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๒๑๓ เด็กชายพรเทพ  อุดมธนะธีระ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๒๑๔ เด็กชายพสธร  กีฬา ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๒๑๕ นายธนัญกรณ์  คฤหาญ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๒๑๖ นายสิรภพ  พรมดอน ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๒๑๗ เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นิซัน ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๒๑๘ นายอมรเทพ  ศุภโกศล ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๒๑๙ นายอิทธิพล  เมโฆ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๒๒๐ นายพงศธร  เหลืองรุ่งโรจน์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๔๕๑๑ เด็กชายยศนนท์  พิมแพนไชย ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๒๒๑ นางสาวกนกอร  อรุณพงษ์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๒๒๒ เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรไชย ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๒๒๓ นางสาวกัลยกร  คันธจันทร์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๒๒๔ นางสาวคณิตา  ดวงดี ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๒๒๕ นางสาวจันทิมา  สารการ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๒๒๖ เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  พลโสภา ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๒๒๗ นางสาวชวันภรณ์  บุญเชิญ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๒๒๘ นางสาวชัชชญา  จ าปาศรี ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๒๒๙ นางสาวฐิติยาพร  อ่ าเกตุ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๒๓๐ นางสาวณัชชา  กกกลาง ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๒๓๒ เด็กหญิงธัญพัฒน  ไชยษา ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๒๓๓ นางสาวธัญพิชชา  ด่านจอมฟอน ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๒๓๔ นางสาวนิศารัตน์  พานะรมย์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๒๓๕ นางสาวปฐมาพรรณ  ทองโพธิศ์รี ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๒๓๖ นางสาวปณิดา  แซ่จึง ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๒๓๗ นางสาวประภาศิริ  ดอกแก้ว ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๒๓๘ เด็กหญิงพรธิดา  บุญวิทย์ชัยกุล ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๒๓๙ นางสาวภาวนา  ไผ่แก้ว ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๒๔๐ นางสาวรัตนภัทร  พรมประสิทธิ์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๒๔๑ นางสาววชิรญาณ์  ยุระชัย ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๒๔๒ นางสาววิชญาพร  ตุ้มอ่อน ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๒๔๓ นางสาวศศิวิมล  เดชะบุญ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๒๔๔ เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสมบูรณ์ ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๒๔๕ นางสาวสินีนาท  ต้ังเสง่ียมวิสัย ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๒๔๖ เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ส่อง ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๒๔๗ นางสาวสุภาภร  แก้วคุ้ม ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๒๔๘ นางสาวหทัยรัตน์  บุญจุล ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๒๔๙ นางสาวอุดมพร  สมบัติหอม ม.๓/๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๒๕๐ นายกฤตเมธ  สุภาจันทร์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๒๕๑ เด็กชายชิตพล  นาคแนวดี ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๒๕๒ นายฐณพัฒน์  มั่นปาน ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๒๕๓ นายณวพน  ดวงดี ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๒๕๔ เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ  ไชยวัฒน์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๒๕๕ เด็กชายณัฐชยปกรณ์  ค าภา ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๒๕๖ เด็กชายณัฐนนท์  พลเชียงขวาง ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๒๕๗ นายณัฐภัทร  วงศ์วัตถาภรณ์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๒๕๘ เด็กชายธนธร  ถุงจันทร์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๒๕๙ นายธัชทฤต  ผ่านเมือง ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๒๖๐ เด็กชายธีรเมท  โหราย์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๒๖๑ นายปฏิภาน  ฝูงดี ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๒๖๒ นายพงศภัค  ดวงศรี ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๒๖๓ นายพรพิพัฒน์  พัชรธรรมพันธุ์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๒๖๔ เด็กชายพิชญ์  เถาถวิล ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๒๖๕ นายยศภัค  กัญญะลา ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๒๖๖ เด็กชายวรภพ  หิญชีระนันทน์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๒๖๗ เด็กชายศรัณภัทร  จึงจิตรักษ์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๒๖๘ นายศุภวิชญ์  พิบูลมณฑา ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๒๖๙ นายอติราช  อินทรีย์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๒๗๐ นายอนพัทย์  หวานสนิท ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๒๗๑ นายสิรวิชญ์  ทินกรวงศ์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๒๗๒ นายรุ่งพิพัฒน์  ผุเพ็ชร์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๒๗๓ เด็กหญิงกนกพร  กวินวงศ์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๒๗๔ เด็กหญิงกฤษฎาธาร  ศรีดาคุณ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๒๗๕ นางสาวกิติยาภรณ์  สุขเกษม ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๒๗๖ นางสาวจารุพรรณ  ธรรมสาร ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๒๗๗ เด็กหญิงฉัตรชนก  แก้วกนก ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๒๗๘ เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสัตรา ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๒๗๙ นางสาวชวัลนุช  ไชยศรี ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๒๘๐ เด็กหญิงญาตาวี  ฝอยทอง ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๒๘๑ นางสาวณัฐณิชา  จันทร์หอม ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๒๘๒ เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีใส ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๒๘๓ นางสาวณิชมน  วงศ์พรหม ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๒๘๔ นางสาวศศิธร  พัฒนพันธ์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๒๘๕ เด็กหญิงนฐมณ  พิมพ์มีลาย ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๒๘๖ เด็กหญิงนริสรา  บุตนิตย์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๒๘๗ เด็กหญิงนิติรัตน์  แผงงาม ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๒๘๘ นางสาวปภาวรินทร์  คุณธรรม ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๒๘๙ เด็กหญิงปิยาดา  ปองไว้ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๒๙๐ เด็กหญิงธนปรรณ  ภาระคุณ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๒๙๑ เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ ์ ธีรลีกุล ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๒๙๒ นางสาวเมธาวดี  วัฒนวงษ์สิงห์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๒๙๓ นางสาวรัตนาวลี  ค าสินธ์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๒๙๔ เด็กหญิงวณิชยา  งามมีแสง ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๒๙๕ นางสาววริศรา  สุขเลิศ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๒๙๖ เด็กหญิงศรุตา  ใจเทีย่ง ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๒๙๗ เด็กหญิงศุภัทรา  โพรัง ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๒๙๘ เด็กหญิงสุชัญญา  เกยีรติกวนิพงศ์ ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๒๙๙ เด็กหญิงอรวรรณ  ส่งสุข ม.๓/๖ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๓๐๐ เด็กชายกฤษณะพงศ์  พรพันธุ์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๓๐๑ นายกิตติภพ  วงศ์เสนา ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๓๐๒ นายภครดณ  เชื้อประทุม ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๓๐๓ เด็กชายทยากร  พันธการ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๓๐๔ นายเทพทัต  บุญสูง ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๓๐๕ เด็กชายธนบดี  แต้สงเคาระห์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๓๐๖ เด็กชายนรินทร์โชติ  นนท์ธีระจรูญ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๓๐๗ นายประกาศิต  เบือ้งบน ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๓๐๘ นายปารมี  ไชยมาศ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.

ห้องสอบที ่ ๘  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓4



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๓๐๙ นายพชร  แว่นทอง ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๓๑๐ นายโพธิพงษ์  นิติศักด์ิ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๓๑๑ เด็กชายภูษณ  วงค์แก้ว ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๓๑๒ เด็กชายรณกฤต  ชินโคตร ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๓๑๓ เด็กชายเวทัส  วัฒนะไพบูลย์กุล ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๓๑๔ นายศักย์ศรณ์  บุญทา ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๓๑๕ นายศุภวิชญ์  จ ารัส ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๓๑๖ เด็กชายสกภูมิ  สาลิตุล ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๓๑๗ นายกรชวัล  ภาติยะศิขัณฑ์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๓๑๘ เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณโชติ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๓๑๙ เด็กชายเสนีย์  สาธรพันธ์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๓๒๐ นายอิสรพงษ์  บุตรศิลาฤทธิ์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๓๒๑ เด็กชายสรัล  นิติอมรบดี ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๓๒๒ นายคมเดช  พิมพ์จันทร์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๓๒๓ นายฉัตรชัย  ศรมณี ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๓๒๔ เด็กชายณฐรัช  สุคนนท์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๓๒๕ เด็กหญิงกมลชนก  บุญช่วย ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๓๒๖ เด็กหญิงกวิณธิดา  โชคชัย ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๓๒๗ เด็กหญิงกุลธิดา  โกศัลวิตร ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๓๒๘ เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธนมาศนิธนิันท์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๓๒๙ เด็กหญิงชญานิน  ทวีสอน ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๓๓๐ เด็กหญิงชาริณี  จันทะโสม ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๓๓๑ นางสาวญาณิศา  สังข์นุ่ม ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๓๓๒ เด็กหญิงณฎาภรณ์  บุญหยาด ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๓๓๓ นางสาวปัณสิตา  ชูรัตน์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๓๓๔ นางสาวพอหทัย  ศรีเมือง ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๓๓๕ เด็กหญิงพิชญา  ธานุรัตน์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๓๓๖ นางสาวพุทธิดา  เผ่าผา ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๓๓๗ นางสาวรดามณี  วงศ์ตรี ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๓๓๘ นางสาวรสธร  พิศวงษ์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๓๓๙ นางสาวลลิตา  นันตา ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๓๔๐ นางสาวศศิกานต์  ครองยุติ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๓๔๑ นางสาวศุภกานต์  สายธนู ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๓๔๒ เด็กหญิงศุภามาส  การนา ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๓๔๓ นางสาวสิริสุดา  อุปัชฌาย์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๓๔๔ เด็กหญิงอภิชญา  ประเสริฐโสภา ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๓๔๕ เด็กหญิงอมิตา  สุพิชญ์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๓๔๖ นางสาวอรอุมา  มงคล ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๓๔๗ เด็กหญิงอาภาภัค  ประสารวรณ์ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๓๔๘ เด็กหญิงอารดา  วิกรัยเจิดเจริญ ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๓๔๙ เด็กหญิงอุบลวรรณ  เป็นมงคล ม.๓/๗ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๓๕๓ เด็กชายชิติพัทธ์  อึ้งอุดรภักดี ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.

ห้องสอบที ่ ๙  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓5



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๓๕๖ นายพงศภัค  รุ่งพัฒนาชัยกุล ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๓๕๙ นายพุฒิพงศ์  อนุรักษ์ราษฎร์ ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๓๖๒ เด็กชายรักตกันท์  มาดาสิทธิ์ ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๓๖๕ เด็กชายวิชญ์ศยุตภ์  คงทน ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๓๖๖ นายศุภกิตต์ิ  เมษาดี ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๓๖๘ เด็กชายสิริเชษฐ์  นนธิจันทร์ ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๓๖๙ เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ต้ังสถิตย์ ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๓๗๐ นายสิรภพ  หวังชื่น ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๓๗๑ นางสาวกรัญญุตา  ใบยา ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๓๘๐ เด็กหญิงชลลดา  แก้วมณี ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๓๘๑ เด็กหญิงฐิติพร  หนูพันธ์ ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๓๙๑ นางสาวพิรกานต์  ต่วนค่ า ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๓๙๓ นางสาวภคพร  ภาติยะศิขัณฑ์ ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๓๙๖ เด็กหญิงศุจิภา  เกรียงธีรศร ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๓๙๗ นางสาวศุภกานต์  บุญล้อม ม.๓/๘ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๔๐๐ นายจิรานุทรรศนัย  โสภาพันธ์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๔๐๒ เด็กชายชลชาติ  บัวสด ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๔๐๓ เด็กชายณภัทร  เรืองกิจวณิช ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๔๐๔ นายณภัทร  สุภาพสุนทร ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๔๐๕ นายถิรวุฒิ  ฤทธิทิศ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๔๐๖ เด็กชายธนพัฒน์  นามวงศ์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๔๐๗ เด็กชายธีระวัฒน์  เคลียพวงพิทย์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๔๐๘ นายนพวิชญ์  ยอดมาลี ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๔๐๙ เด็กชายปรุฬห์วิทย์  สุขประวิทย์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๔๑๐ นายพงศพัศ  สิทธิพันธุ์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๔๑๑ เด็กชายพรพัสวี  สุวรรณพัฒน์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๔๑๒ เด็กชายพัสกร  ธิบูรณ์บุญ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๔๑๓ เด็กชายภูตะวัน  กาญจน์วัฒกุล ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๔๑๔ เด็กชายภูเบศน์  จิงหะรานนท์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๔๑๕ นายภูริช  สุวรรณโท ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๔๑๖ นายรณสิทธิ ์ ทวยทน ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๔๑๗ เด็กชายรัฐศาสตร์  ค าเคร่ือง ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๔๑๘ นายศุภวิชญ์  ทองเรือง ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๔๒๐ เด็กชายสุวิมุติ  พูลดี ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๔๒๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธสาร ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๔๒๒ นางสาวเครือฟ้า  บุญพา ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๔๒๓ นางสาวจักรวาล  โคบาลอีสาน ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๔๒๔ นางสาวจติภนิันท ์ พีระเศรษฐวุฒิ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๔๒๕ เด็กหญิงจฑุาพัชร  พัฒนาสันติชัย ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๔๒๖ นางสาวชนิดาภา  อ่อนพันธ์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๔๒๗ เด็กหญิงณัฐกานต์  นิตย์สุภาพ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๔๒๘ เด็กหญิงณัฐชา  ผาสุข ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.

ห้องสอบที ่ ๑๐  หมำยเลขห้องสอบ  ๔36



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๔๒๙ เด็กหญิงทักษิยา  สุกุ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๔๓๐ เด็กหญิงทิพย์สุดา  โชครวย ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๔๓๑ นางสาวธัญชนก  เต็งศิริอรกุล ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๔๓๒ นางสาวธัญชนก  วราหรัตน์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๔๓๓ นางสาวธัญญพัฒน ์ สุวรรณโรจน์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๔๓๔ นางสาวนพวรรณ  ผาดไธสง ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๔๓๕ นางสาวน้ าทิพย์  หิมะคุณ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๔๓๖ นางสาวเบญญาภา  นาคสุข ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๔๓๗ นางสาวเบญญาภา  แสวงสุข ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๔๓๘ เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ทอง ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๔๔๐ เด็กหญิงภัทรกันย์  แซ่อึ้ง ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๔๔๑ เด็กหญิงรดา  อมรไชย ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๔๔๒ เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภางาม ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๔๔๓ นางสาววชิรดา  พันธ์ใหญ่ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๔๔๔ เด็กหญิงศศิรัตน์  อุตส่าห์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๔๔๕ นางสาวศสิญากร  จันทกาญจน์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๔๔๖ เด็กหญิงศิรประภา  จารุจิตร ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๔๔๗ นางสาวสิริรักษ์  ยอดสิงห์ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๔๔๘ เด็กหญิงสุริวิภา  ผิวเรือง ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๔๔๙ นางสาวอนันตญา  ชูช่วย ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๕๐๔ นางสาวกัลยรัตน์  ชนะเนตร ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๕๘๔ เด็กหญงิจิตตกญัญา  ตัณฑะสุวรรณะ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๗๘๐ เด็กหญิงวิลาสินี  โมฬีชาติ ม.๓/๙ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๔๕๐ เด็กชายจักรพงศ์  บุญทะวงค์ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๔๕๑ นายเจตนิพัทธ์  วิไลหอม ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๔๕๒ เด็กชายชลพิศุทธ์  เตียตระกูล ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๔๕๓ เด็กชายเดชาธร  ศรีวิชัย ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๔๕๔ นายถิรวัฒน์  เกษมสุข ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๔๕๕ เด็กชายธนกฤต  สุตาวงศ์ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๔๕๖ นายธนาธิป  โสมอ่อน ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๔๕๗ เด็กชายธราดล  พิมพ์แก้ว ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๔๕๘ เด็กชายธีร์  ชูรัตน์ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๔๕๙ นายธีรดล  บุญชิต ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๔๖๐ นายพงศธร  สุทธสิงห์ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๔๖๑ เด็กชายพลพล  พิมทอง ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๔๖๒ นายพีรวิชญ์  ศิริชัย ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๔๖๓ นายพุทธพล  เทียมพันธ์ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๔๖๔ นายวงศธร  สายตรง ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๔๖๕ เด็กชายวราเทพ  ศรีค า ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๔๖๖ นายศิรวิชญ์  ภัสสรรัตติกาล ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๔๖๗ นายสุพศิน  แย้มโคกสูง ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๔๖๘ เด็กชายสุวิจักขณ์  คงกิจไพศาล ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช

ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.
ห้องสอบที ่ ๑๑  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๔1

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๔๖๙ เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชินเชษฐ์ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๔๗๐ เด็กหญิงกวินทรา  สรรศรี ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๔๗๑ นางสาวขนบพร  กล่ินบัว ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๔๗๒ เด็กหญิงญาณธิชา  แสนทวีสุข ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๔๗๓ นางสาวณฐวรรณ  สัณฑมาศ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๔๗๔ เด็กหญิงณัชชา  ศรีลาชัย ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๔๗๕ นางสาวธัญชนก  สร้อยค า ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๔๗๖ เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษ์เพ็ญ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๔๗๗ เด็กหญิงนิฌาธร  โชคสุชาติ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๔๗๘ นางสาวพลอยรุ้ง  พิมพ์ไชย ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๔๗๙ นางสาวพาขวัญ  เจริญชาญประเสริฐ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๔๘๐ นางสาววชิราภรณ์  ประทุมกุล ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๔๘๑ เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไฉยากุล ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๔๘๒ เด็กหญิงสิริภัทร  บุญเหลือ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๔๘๓ นางสาวสุรภา  เอี่ยมอาจ ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๔๘๔ นางสาวอภิรดี  โพธิง์าม ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๔๘๕ เด็กหญิงอัณศยา  ลาภเย็น ม.๓/๑๐ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๔๘๖ เด็กชายกิตติภพ  วิจักษณกุล ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๔๘๗ นายจิณณภัทร  เวชกูล ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๔๘๘ เด็กชายจิตตพัฒน์  ค าแสน ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๔๘๙ นายจิรุทธิ ์ ศิริสุนทร ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๔๙๐ เด็กชายธรรมธัช  กิตติวรเวช ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๔๙๑ นายธีรวิสิทธ์  จินนารัตน์ ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๔๙๒ นายปัณณธร  พรหมลาย ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๔๙๓ นายปารมี  พิมพกัน ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๔๙๔ เด็กชายรชต  พีระนันท์รังษี ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๔๙๕ เด็กชายวชิรพงศ์  ยงกุลวณิช ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๔๙๖ เด็กชายวรินทร์  สินปรุ ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๔๙๗ เด็กชายศุภโชค  พรหมลา ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๔๙๘ เด็กชายสกล  ธนบริคณห์ ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๔๙๙ เด็กชายสรชัช  บูรพันธ์ ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๕๐๐ นายสิทธิพันธ์  จันทนป ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๕๐๑ นายสุวรรณชนก  มิ่งไชย ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๕๐๒ เด็กชายอธิธัช  ทองทัว่ ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๕๐๓ นางสาวฟาริดา  แท่งค า ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๕๐๔ นางสาวจุฑามาศ  ลาน้ าค า ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๕๐๕ นางสาวชมพูนุช  อุพันทา ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๕๐๖ นางสาวณัฐิดา  สุภาพรหม ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๕๐๗ เด็กหญิงธนภรณ์  พาชิยานุกูล ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๕๐๘ เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยิง่ยงวงศ์สกุล ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๕๐๙ เด็กหญิงบุษบา  ภูโท ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๕๑๐ เด็กหญิงปาณิศา  ค ามุงคุล ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.

ห้องสอบที ่ ๑๒  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๔2



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๕๑๑ นางสาวพิมพกานต์  พรสอน ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๕๑๒ นางสาวพุทธมนต์  พรมดี ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๕๑๓ นางสาวมณฑกาญจน์  เกษมสุข ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๕๑๔ นางสาวรวิพร  บุญกาญจน์ ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๕๑๕ เด็กหญิงวริศรา  สารภาพ ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๕๑๖ เด็กหญิงศุภนิดา  ภูมิทา ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๕๑๗ เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หอม ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๕๑๘ เด็กหญิงศุภสิรา  เทียนจารุวัฒนา ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๕๑๙ เด็กหญิงสุจิรา  กล่ินหอม ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๕๒๐ เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เตีย ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๕๒๑ นางสาวสุพรรณหงส์  นบไธสงค์ ม.๓/๑๑ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๕๒๒ นายกฤษตินันท์  ไตรรัตน์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๕๒๓ นายชัช  คณารักษ์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๕๒๔ เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ  จันดาบุตร ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๕๒๕ นายธนภัทร  สอดเสน ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๕๒๖ นายธนวัฒน์  ศรีส าราญ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๕๒๘ เด็กชายนิติธร  วรพิมพ์รัตน์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๕๓๐ เด็กชายปวริศ  คันธจันทร์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๕๓๒ เด็กชายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๕๓๓ นายพงษ์เทพ  เอื้อวงษ์ประเสริฐ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๕๓๔ นายพีรดนย์  รากแก่น ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๕๓๕ เด็กชายรัฐพล  สุภาคาร ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๕๓๖ นายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๕๓๗ นายศิรวิชญ์  วราพุฒ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๕๓๘ นางสาวกิตติภรณ์  ผิวงาม ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๕๓๙ นางสาวจิรภิญญา  สุขนวล ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๕๔๐ นางสาวจิรัชญา  บรรดาต้ัง ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๕๔๑ นางสาวญาณิกา  ทองเจริญ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๕๔๒ เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๕๔๓ นางสาวธนวรรณ  จันทร์สนิทศรี ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๕๔๔ นางสาวพิมญาดา  ชัยเวชสกุล ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๕๔๕ นางสาวธัญพร  เพชรมาก ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๕๔๖ นางสาวนรมน  โกศัลวิตร์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๕๔๗ นางสาวปริมพักตร์  กุลบุญญา ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๕๔๘ เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๕๔๙ นางสาวภรภัทร  ลีนาราช ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๕๕๐ นางสาวยลรดา  ทองสิงห์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๕๕๑ เด็กหญิงรุ่งทิวา  อังควณิช ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๕๕๒ เด็กหญิงวทานิญา  ปวะบุตร ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๕๕๓ นางสาววาดตะวัน  ไพยรินทร์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๕๕๔ นางสาวสิรภัทร  สีลาทิพย์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๕๕๕ เด็กหญิงสุจารี  พรหมคุปต์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๕๕๖ นางสาวสุปรียา  บุญภิรมย์ ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๕๕๗ นางสาวอัฉริยาพร  ปิยะชัยกวี ม.๓/๑๒ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๔๑๙ เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมานะ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๕๕๘ นายกรวิทย์  อารีย์ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๕๕๙ นายพัชรพล  ค าเอี่ยม ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๕๖๐ นายจิตติยพล  บัวเกษ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๕๖๑ นายชาคริต  ทาทอง ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๕๖๒ เด็กชายชินพัฒน์  ชิณวงศ์ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๕๖๓ เด็กชายฐานัส  เกียรติกวินพงศ์ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๕๖๔ เด็กชายณ ภัทร  เสาโกมุท ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๕๖๖ เด็กชายนิธิชัย  ใจเอื้อ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๕๖๗ เด็กชายบูรพฤทธิ ์ ชุมจันทร์ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๕๖๘ เด็กชายปิติภัทร  ชมชื่น ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๕๖๙ เด็กชายพจน์  จิตพิลา ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๕๗๐ นายภูชิสส์  เกิดศิริ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๕๗๑ เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณแสน ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๕๗๒ นายวชิรวิชญ์  สมุทรเวช ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๔๕๒๑ เด็กชายกรภัทร  เทียนศรี ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๕๗๔ นางสาวชนิษฐ์กานต์  สุขสวาท ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๕๗๕ เด็กหญิงฐิติมา  ประเสริฐ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๕๗๖ นางสาวทักษพร  เผ่าภูรี ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๕๗๗ เด็กหญิงทิมทอง  เดชแก้ว ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๕๗๘ นางสาวเทียนทิพย์  พิทักษา ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๕๗๙ นางสาวธนภรณ์  โพธิสุ์ข ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๕๘๐ นางสาวธนัชพร  ประจิตร ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๕๘๑ เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีใส ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๕๘๓ นางสาวปรางทิพย์  ศรีธัญรัตน์ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๕๘๕ เด็กหญิงปานชนก  ก้อนทองดี ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๕๘๖ นางสาวปุณยากร  คชสถิตย์ ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๕๘๗ เด็กหญิงพงษ์ปพร  เมืองโคตร ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๕๘๘ นางสาวพรรณสิริ  สระโสม ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๕๘๙ นางสาวพิมพ์ชนก  พึง่เพ็ง ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๕๙๐ เด็กหญิงพิรญาณ์  ภานุมนต์วาที ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๕๙๑ เด็กหญิงพิรยา  โชติรสนิรมิต ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๕๙๒ นางสาวมธุริมา  วรรณุวิน ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๕๙๓ เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพบุตร ม.๓/๑๓ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๑๖๑ นายภูมิพิพรรธ  หงษ์อินทร์ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๕๙๔ นายกษิด์ิเดช  วิชัยค ามาตย์ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๕๙๕ เด็กชายกิตต์ิรวี  โชคธนเสฎฐ์กุล ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๕๙๖ เด็กชายเขตโสภณ  ภูนะยา ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๕๙๗ เด็กชายจิรโชติ  ถิระกิจ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๕๙๘ เด็กชายจิรภัทร  ทรงวิชัย ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๕๙๙ เด็กชายนันทวัฒน์  บุญกอง ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๖๐๐ นายน าลาภ  ต้ังศิริกุล ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๖๐๑ นายนิติภูมิ  สุยะลา ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๖๐๒ เด็กชายปกรณ์  แสนภักดี ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๖๐๓ เด็กชายสุภเวช  เส่งตระกูล ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๖๐๔ นายอภิธาร  ธนัชวัชรพล ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๖๐๕ นายอรรณพ  ไทยแท้ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๖๐๖ นายเอื้ออังกูร  วงศ์เมืองจันทร์ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๖๐๗ เด็กชายฤทธศัิกด์ิ  วฒันเรืองโกวทิ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๖๐๘ เด็กหญิงก็รัก  ว่องไวช านิกิจกุล ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๖๐๙ นางสาวกัลยรัตน์  ทินบุตร ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๖๑๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์  สันติวิชัยกุล ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๓ ๕๓๖๑๑ นางสาวณัฏจิรา  เจริญสัตยธรรม ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๔ ๕๓๖๑๒ นางสาวณัฐพร  เพชรพิมพ์ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ ๕๓๖๑๓ เด็กหญิงณิชกานต์  ทวิชูปกรณ์ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๖ ๕๓๖๑๔ นางสาวธนัชพร  ปุน่มีกิจ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๗ ๕๓๖๑๕ นางสาวธนาภรณ์  สมคะเน ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๘ ๕๓๖๑๗ เด็กหญิงปวิชญา  โกมลวิชญ์ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๙ ๕๓๖๑๘ เด็กหญิงเปมิกา  สูนานนท์ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๐ ๕๓๖๑๙ นางสาวภควรรณ  จุกจันทร์ ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๑ ๕๓๖๒๐ เด็กหญิงศศิรดา  ศรีงาม ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๒ ๕๓๖๒๑ เด็กหญิงศิรดา  ฤทธิส์ว่าง ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๓ ๕๓๖๒๒ เด็กหญิงสุภัสสรา  ท ามา ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๔ ๕๓๖๒๓ เด็กหญิงอิงฟ้า  พันธ์งาม ม.๓/๑๔ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ ๕๓๖๒๔ เด็กชายกุลภัทร  เพียรทอง ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ ๕๓๖๒๕ เด็กชายชิตะภูมิ  นามกุล ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ ๕๓๖๒๖ เด็กชายณพัศ  วรกิจนุกูล ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ ๕๓๖๒๗ นายณัฐวุฒิ  เชาวนะพานิช ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ ๕๓๖๒๘ เด็กชายตฤณ  ไชยรัชต์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ ๕๓๖๒๙ เด็กชายธนบดินทร์  อัครชิโนเรศ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ ๕๓๖๓๐ เด็กชายธนภัทร  สุทธิอาคาร ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ ๕๓๖๓๑ เด็กชายปุระชัย  ผลวิสุทธิ์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ ๕๓๖๓๒ นายพงศธร  ตรีโรจน์พร ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ ๕๓๖๓๓ นายรชต  ปิยะรัตน์มานนท์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ ๕๓๖๓๔ นายวชิรวิทย์  กสิพร้อง ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ ๕๓๖๓๕ เด็กชายเอกวีร์  อิฐรัตน์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ ๕๓๖๓๖ เด็กหญิงเกวลิน  ขุนภักดี ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๘ ๕๓๖๓๗ เด็กหญิงขนิษฐา  กัลป์ตินันท์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ ๕๓๖๓๘ เด็กหญิงญาณัฐฉรา  ทองเกลียว ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ ๕๓๖๓๙ นางสาวณัฏฐกมล  คุรุพันธ์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ ๕๓๖๔๐ นางสาวณัฐธิดา  ยะโสธรศรีกุล ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๔๒ ๕๓๖๔๑ เด็กหญิงณิชาวีร์  วิลยาลัย ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.

ห้องสอบที ่ ๑๕  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๔5



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ ๕๓๖๔๒ นางสาวดาวนภา  ตันอุ่นเดช ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๒ ๕๓๖๔๓ นางสาวธัชพรรณ  ชูเกาะ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๓ ๕๓๖๔๔ นางสาวนิชาภา  สุขอนันต์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๔ ๕๓๖๔๕ เด็กหญิงปาณัสม์  ปิยะรัตน์มานนท์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๕ ๕๓๖๔๖ นางสาวปิยาภรณ์  ยาพลัง ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๖ ๕๓๖๔๗ เด็กหญิงพทัธนันท์  พานประเสริฐ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๗ ๕๓๖๔๘ นางสาวพิมพ์พิชยา  เจียรกูล ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๘ ๕๓๖๔๙ นางสาวแพรววะนิต  หลายวิวัฒน์ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๙ ๕๓๖๕๐ นางสาวมาติกา  จันทร์เกษม ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช

๑๐ ๕๓๖๕๑ เด็กหญิงวรรณวนัช  วิเศษชาติ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๑ ๕๓๖๕๒ นางสาวศริยา  เจียรกูล ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช
๑๒ ๕๓๖๕๓ เด็กหญิงอารียา  สรรเสริญ ม.๓/๑๕ เบ็ญจะมะมหาราช

ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๓  เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.
ห้องสอบที ่ ๑๖  หมำยเลขห้องสอบ  446

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test ๒๐๑๗)


