
เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 4001 นายคุณัชญ์ชาญ  บญุรมย์ ม.4 ศรีสะเกษวิทยาลัย
2 4002 นางสาวพรรณิภา  วรโพธิ์ ม.4 อ านาจเจริญ
3 4003 นายคุณานนท์  จึงวัฒนานนท์ ม.4 สตรีสิริเกศ
4 4004 นางสาวกานต์มณี  สายสุข ม.4 สตรีสิริเกศ
5 4005 นางสาวสุปรีญา  เครือดี ม.4 พิบลูมังสาหาร
6 4006 นางสาวอาทิตยา  อกอุ่น ม.4 เตรียมอุดมศึกษาฯ
7 52199 นายณัฐ  ตระการไทย ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
8 52201 นายธนดล  พิริยะกิจไพบลูย์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
9 52234 นายณภทัร  เกรียงกรกฎ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช

10 52235 นายดุลยธร  เจริญนาวี ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
11 52237 นายปยิวัฒน ์ อิฐรัตน์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
12 52244 นายวิชญะ  โชติรสนริมิต ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
13 52276 นายธนสัชนม์  แก้วสง่า ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
14 52278 นายบารมี  โพธิ์รัง ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
15 52305 นายชินพัฒน ์ มวลชนชนะ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
16 52308 นายธนกฤต  วงศ์วัฒนะ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
17 52310 นายภริูช  ทยุติธร ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
18 52640 นายวิศิษย์ศักด์ิ  คงไชย ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
19 52835 นายภริูภทัร  สว่างอรุณพร ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
20 55131 นายศิวัช  จินดาหรัิณย์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
21 52216 นางสาวฐิตาพร  ยลอนนัต์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
22 52220 นางสาวนนัท์นภสั  สาระบรูณ์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
23 52221 เด็กหญิงนรัฐภรณ์  พิมพ์เพ็ง ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
24 52225 นางสาวพอเพียง  พึ่งภพ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
25 52253 นางสาวธนาทิพย์  ค าเพราะ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
26 52258 นางสาวพัชรีย์  เมธาถิระสวัสด์ิ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
27 52261 นางสาวภานชุญา  ปติิธรรมภณ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
28 52263 นางสาวศิรดา  ตอวิวัฒน์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
29 52285 นางสาวฉัตรศิริ  ชัยโย ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
30 52286 นางสาวชลิตา  สุวรรณสุข ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
31 52332 นางสาวสิริปรียา  แก้วจันดี ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
32 52346 นางสาวณัชชารีย์  พรเลิศพิพัฒน ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
33 52347 เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศศักด์ิไพบูลย์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
34 52362 นางสาวสไบทิพย์  มะโนรัตน์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
35 52614 นางสาวพิมพ์รัมภา  พุ่มโพธิ์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
36 54502 นางสาวณัฏฐกมล  เวียงแก้ว ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
37 55132 นางสาวจารีญา  ผลแก้ว ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
38 55133 นางสาวณภทัร์  อัศวเมธาพันธ์ ม.4/๑ เบญ็จะมะมหาราช
39 52197 นายชนะพล  สายโรจน์ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
40 52200 นายณัฐภทัร  ทองสา ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
41 52209 นายสวิชญ์  เจริญสัตยธรรม ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
42 52232 นายกิตติธัช  ภธูา ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 52233 นายชิติพงศ์  อึ้งอุดรภกัดี ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
2 52245 นายศิวกร  ประกอบผล ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
3 52270 นายฐิติ  ศรีขาว ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
4 52277 นายนราวิชญ์  แสนทวีสุข ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
5 52334 นายคีรภทัร  บญุสิงห์ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
6 52337 นายธนกร  คชาธานี ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
7 52341 นายรชต  มุขสมบติั ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
8 52726 นายกฤติพงศ์  เลขะเจริญกุล ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
9 52830 นายฉัตร  สินธุเชาวน์ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช

10 52832 นายธันยพงศ์  สุรินโยธา ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
11 55134 นายปณิธาน  ธิเดช ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
12 52218 นางสาวธัญพร  รุ่งทองใบสุรีย์ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
13 52226 นางสาวพิชชาพรรณ  จันทรา ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
14 52230 นางสาวรัชนกีร  เสนาะศัพท์ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
15 52249 นางสาวชัญญา  ไชยทุม ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
16 52250 นางสาวฑิตฐิตา  พรมเพ็ญ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
17 52252 นางสาวตระการตา  ตียาพันธ์ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
18 52254 นางสาวธัญพัฒน ์ ธีรเนตร ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
19 52257 นางสาวพชรพร  กาษี ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
20 52260 นางสาวเพชรลดา  ใจภกัดี ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
21 52262 นางสาวภสัวัลย์  ทองเทพ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
22 52265 นางสาวสุพิชชา  พิมพ์ภาค ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
23 52266 นางสาวสุพิชญา  หลินหะตระกูล ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
24 52267 นางสาวอภชิญา  สารภาพ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
25 52283 นางสาวกัญญาพัชร  กิ่งบู ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
26 52289 เด็กหญิงนนัทิดา  แก้วถาวร ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
27 52322 นางสาวปา่นแก้ว  สิงหท์อง ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
28 52330 นางสาววิลาวัณย์  ไสยสมบติั ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
29 52355 นางสาวปณัฑิตา  แสงแก้ว ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
30 55135 นางสาวญาสุมิน  ไสยรินทร์ ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
31 55136 นางสาวนนัท์นภสั  ราชค า ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
32 55137 นางสาวปาลิตา  ส าลี ม.4/๒ เบญ็จะมะมหาราช
33 52268 นายกฤชชัย  จันทุมา ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
34 52272 นายณัฐปกรณ์  ศิริเทศ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
35 52677 นายคมสิทธ์  ดาโรจน์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
36 52738 นายพรพิพัฒน ์ พงษ์ศิริ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
37 52742 นายมงคล  สินธุเชาวน์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
38 52787 นายพงศกร  พันธ์สุวรรณ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
39 52839 นายเศรษฐภทัร  ชีวภทัร ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
40 55138 นายฉัตรดนยั  บเุงิน ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
41 52217 นางสาวฐิติมน  ศรีตระกูล ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
42 52227 นางสาวพิมพ์ชนก  ล้ิมประเสริฐ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
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1 52321 นางสาวเบญญาภา  ยาวะโนภาสน์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
2 52356 นางสาวม่อนขวัญ  จันทพันธ์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
3 52412 นางสาวนภสัสร  ถาวร ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
4 52609 นางสาวพรนชัชา  โพธิวัฒน์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
5 52618 นางสาวลัทธวรรณ  สกุลพงษ์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
6 52620 นางสาวสิริกาญจน ์ ภาผล ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
7 52623 นางสาวสุภทัรา  คณากรณ์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
8 52644 นางสาวกมลชนก  พลพวก ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
9 52646 นางสาวกังสดาล  จันทิมา ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช

10 52649 นางสาวกุลจิรา  สายแวว ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
11 52660 นางสาวพฐิชา  ทักทาย ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
12 52668 นางสาววรัญญา  วิริยสิทธาวัฒน์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
13 52715 นางสาวพิชชา  อธิปตัยกุล ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
14 52717 นางสาวพิมพ์วรา  วงศ์เจริญปญัญา ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
15 52812 นางสาวเกศสุดา  นลิหลวง ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
16 52850 นางสาวญาณภทัร  เนือ่งขันตี ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
17 54503 นางสาวพัฒนน์รี  สังข์เงิน ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
18 55139 นางสาวกัญธิชา  ไตรศรี ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
19 55140 นางสาวจิรฐา  กาสิงห์ ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
20 55141 นางสาวสิริวดี  บญุเพิ่ม ม.4/๓ เบญ็จะมะมหาราช
21 52275 นายธนวินท์  บญุไธสง ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
22 52584 นายธีรภทัร์  รักษากุล ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
23 52680 นายชินาธิป  จงสุวัฒน์ ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
24 52733 นายบรรณพล  พื้นผา ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
25 52826 นายกษิด์ิเดช  ขวัญยืน ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
26 55143 นายภวูดร  ไชยวัฒกุลกิจ ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
27 52035 นางสาวณัฐยากร  กาฬพันธ์ ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
28 52317 นางสาวธนญัญา  สินทองนอ้ย ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
29 52349 นางสาวธัญภสั  กุดเกล้า ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
30 52352 นางสาวปฐมาวดี  แสงพล ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
31 52354 นางสาวปญัฑ์ชิตา  ประทีปะเสน ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
32 52358 เด็กหญิงวริษฐา  ฤทธิ์น้ าค า ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
33 52698 นางสาวชญานาฏ  นะวะพิศ ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
34 52701 นางสาวชลธร  ยาตรา ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
35 52712 นางสาวนชุวรา  จันทรเกษม ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
36 52713 นางสาวปณุยาพร  ทับพวง ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
37 52751 นางสาวเชาว์สุดา  เกตุเตียน ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
38 52754 นางสาวทอทอง  ทองปนั ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
39 52769 นางสาวศุภกาญจน ์ รวยทรัพย์ ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
40 55144 นางสาวธัญรัศม์  พันธ์งาม ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
41 55145 นางสาวธัญวรัตม์  วงศ์สิงหเดโช ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
42 55146 นางสาวปรีญามาศ  จันทะคัด ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
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1 55150 นางสาวอารียา  ฝอยทอง ม.4/๔ เบญ็จะมะมหาราช
2 52306 นายณัฐวรรธน ์ สุริยพันตรี ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
3 55151 นายธีระ  อินแสง ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
4 55152 นายพันแสง  จารุกมล ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
5 55153 นายภรัณยู  จันทร์ทิพย์ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
6 55154 นายโยเซฟ  สเตฟาน นอยเฮ้าส์ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
7 52284 นางสาวเกตุวรางค์  ทองพุ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
8 52292 นางสาวพิมพกานต์  อยู่สุข ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
9 52313 นางสาวจุฑามาศ  สายแวว ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช

10 52320 นางสาวธิดารัตน ์ ใจเย็น ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
11 52333 นางสาวอริญช์ยา  งามจันทร์ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
12 52344 นางสาวชนดิาภา  ฐานติสรณ์ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
13 52345 นางสาวณกมล  ชมเมือง ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
14 52350 นางสาวบณุยะวีร์  อธิโชตสกุล ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
15 52699 นางสาวชนากานต์  ผาลีพัฒน์ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
16 52810 นางสาวพัชริดา  ทองนุม่ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
17 52817 นางสาวแพรวา  คุ้มบญุ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
18 52859 นางสาวบณัฑิตา  วงศ์วรรณ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
19 54413 นางสาวสุพิชชา  นารถน้ าพอง ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
20 55155 นางสาวปานชนก  ชวลิตรุจิวงษ์ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
21 55156 นางสาวตริตาภรณ์  บญุทน ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
22 55157 นางสาวพัทธ์ธีรา  สอนโพธิ์ธนตั ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
23 55158 นางสาวภทัทิยา  เพิ่มวิไล ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
24 55159 นางสาวมันตริณีย์  กัณหารัตน์ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
25 55160 นางสาววรัญญา  ยศบรีุ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
26 55161 นางสาววิชาดา  อึ้งสุวัฒน์ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
27 55162 นางสาววิมลฉัตร  อ าไพพิศ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
28 55163 นางสาวอภชิญา  โตวัฒนกิจ ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
29 55164 นางสาวอมล  อ่อนละมุน ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
30 55171 นางสาวอธิชา  อนพุรรณสว่าง ม.4/๕ เบญ็จะมะมหาราช
31 52392 นายพีรศักด์ิ  ลีลากุด ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
32 52428 นายจณัตว์  แสนทวีสุข ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
33 52440 นายพร้อมเวธน ์ เหรียญรักวงศ์ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
34 52445 นายภมูิภทัร์  ศุภเสถียร ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
35 52446 นายมัน่คง  โกตระกูล ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
36 52544 นายพฤทธ์พงษ์  พรชัยธนะภมูิ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
37 52577 นายกิตติบดินทร์  ลอยหา ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
38 52583 นายธนวัฒน ์ ฤทธิสิงห์ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
39 52633 นายธราดล  โพธิ์จันทร์ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
40 52729 นายณฐกฤต  อุคะ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
41 52792 นายศิริมงคล  มงคลเสริมศิริ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
42 52421 นางสาวหทัยกุล  ดาวัน ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 52423 นางสาวอัญพัชญ์  บูค่ า ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
2 52460 นางสาวธัญรดา  ไหลประเสริฐ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
3 52503 นางสาวกชกร  สุวรรณพันธุ์ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
4 52516 นางสาววชิรินทรา  ศุภสร ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
5 52523 นางสาวอัญชิษฐา  ยกมาพันธ์ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
6 52565 นางสาวปาณิศรา  สีมาฤทธิ์ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
7 52596 นางสาวกนกกร  เทียมประเสริฐ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
8 52651 นางสาวจิรัชยา  สิทธิ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
9 52758 นางสาวบษุบงกช  วงษ์ทอง ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช

10 52759 นางสาวปณัฑิตา  ราตรี ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
11 52775 นางสาวอิสรีย์  มีสวัสด์ิ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
12 52816 นางสาวเพ็ญพิชา  ค าชัย ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
13 52821 นางสาววิสสุตา  สาเลศ ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
14 52825 นางสาวหทัยชนก  ภษูา ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
15 52855 นางสาวธนภรณ์  พรรณวิไล ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
16 52860 นางสาวเบญจมาศ  เข็มเพ็ชร ม.4/๖ เบญ็จะมะมหาราช
17 52397 นายสิทธิยาทร  ค าเลิศ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
18 52447 นายรัชชานนท์  กาลจักร์ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
19 52486 นายธีรภทัร  ภมููลเมือง ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
20 52536 นายเดชาธร  ค้ าโพธิ์ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
21 52540 นายนสิธิวัฒน ์ เจนศิริศักด์ิ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
22 52582 นายณัฐกิตต์  ผุยพรม ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
23 52629 นายจิรัฏฐ์  จึงตระกูล ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
24 52635 นายภาณุวัฒน  เหมือนมาตย์ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
25 52636 นายภริูภทัร  ธานี ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
26 52739 นายภคิน  ขจรกล่ิน ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
27 52791 นายวีรภทัร  ยิ่งเจริญ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
28 55166 นายกฤษยพงศ์  อักษรพิมพ์ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
29 52314 นางสาวเจนจิรา  หลักค า ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
30 52456 นางสาวจิณภทัร  จิรนภาวิบลูย์ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
31 52461 นางสาวธารีรัตน ์ จันทะเสน ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
32 52470 นางสาวรวิ  อึ้งชยากร ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
33 52513 นางสาวนนัท์นลิน  ทาโคตร ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
34 52569 นางสาวภคพร  กิติราช ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
35 52602 นางสาวญาธิป  ทับทิมหนิ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
36 52603 นางสาวณัฐนชิา  สรรศรี ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
37 52608 นางสาวปยิะรัตน ์ ปยิะกานต์สกุล ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
38 52611 นางสาวพราวพรรณ  ลาน้ าเท่ียง ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
39 52653 นางสาวณัฐฐิญา  จักรวุฒิตรีสิน ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
40 52672 นางสาวสุมนา  จงรักษ์ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
41 52702 นางสาวชาคริยา  ทาระบตุร ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
42 52714 นางสาวพัชราภรณ์  โทศก ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช

บญัชรีำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4 เวลำ 12.30 - 13.30 น.   
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 52723 นางสาวชนาพร  บวัภาเรือง ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
2 52766 นางสาววิมลณัฐ  โสบญุ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
3 52798 นางสาวกชกร  สร้อยค า ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
4 52799 นางสาวจันทร์ทิวา  ทิวะพล ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
5 52819 นางสาวมัณฑริกา  วาณิชย์ศิริ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
6 52857 นางสาวเนตรนฤมล  นารี ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
7 54504 นางสาวชนษิฐา  แย้มทับทิม ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
8 55168 นางสาวชญานศิ  รุจิวิทยานนท์ ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช
9 55169 นางสาวณัฐภา  ประสพสุข ม.4/๗ เบญ็จะมะมหาราช

10 52393 นายรหทั  พีระนนัท์รังษี ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
11 52394 นายวิศรุต  จินาเสน ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
12 52483 นายชาญชัย  ไหลประเสริฐ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
13 52491 นายธนวัฒน ์ ภทัรตานนท์ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
14 52527 นายคณิน  วิลัยรัตน์ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
15 52531 นายชาญรุ่งเรือง  จันทวารา ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
16 52587 นายพุฒิพงศ์  พงศ์จรรยากุล ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
17 52591 นายศิวกร  สมใจเพ็ง ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
18 52593 นายศุภวิชญ์  แนวจ าปา ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
19 52594 นายอติวิชญ์  เหล่าโก้ก ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
20 52637 นายมโหสถ  ปคูะธรรม ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
21 52841 นายสุรเกียรติ  การสอาด ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
22 52844 นายอิทธิชัย  หวังชม ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
23 55172 นายโชคอนนัต์  มะลิลา ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
24 52353 นางสาวปวีณ์สุดา  เยาวเรศ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
25 52413 นางสาวบวับญุนยิมพร  ค าเพราะ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
26 52504 นางสาวกัญญภคั  ส่งสุข ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
27 52509 นางสาวจิดาภา  อภชิัจบญุโชค ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
28 52555 นางสาวณัฐธยาน ์ สุวรรณกูฏ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
29 52557 นางสาวณิชากร  ศรไชย ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
30 52559 นางสาวนภทัรสรณ์  สายวงษ์ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
31 52573 นางสาวสจิตรคณา  พิมพบตุร ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
32 52607 นางสาวนริศรา  ค าประเสริฐ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
33 52704 นางสาวฎกีาแก้ว  ธรรมมาลี ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
34 52720 นางสาววรานนัท์  ควรประกอบกิจ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
35 52755 นางสาวนธิิวดี  กลยณี ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
36 52756 นางสาวนรีรัตน ์ ฤทธิชัย ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
37 52802 นางสาวณัฏฐณิชา  โชคพิศาลทรัพย์ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
38 52804 นางสาวณัฐฐา  รุ่งเรือง ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
39 52808 นางสาวประภาพรรณ  นามสละ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
40 52852 นางสาวณิชกานต์  อยู่สุข ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
41 52872 นางสาวอภสิมัย  จันทร์ส่อง ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
42 54499 นางสาวบณุฑิตา  สกนธวัฒน์ ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช

ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4 เวลำ 12.30 - 13.30 น.   
บญัชรีำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 55174 นางสาวทัศมาพร  ชาลี ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
2 55175 นางสาวบษุราคัม  ประทุมวัน ม.4/๘ เบญ็จะมะมหาราช
3 52396 นายศุภชัย  บญุประเชิญ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
4 52488 นายนภสินธุ์  พันทวี ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
5 52495 นายวรพล  อมรศักด์ิชัย ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
6 52534 นายณัฐวัฒน ์ เคนอ่อน ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
7 52545 นายพีรวิชญ์  เทพทอง ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
8 52576 นายกิตติ  กล่ินหอม ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
9 52579 นายจีรสิน  ราช้อน ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช

10 52595 นายปานประติมา  มุง่สิน ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
11 52626 นายกฤตเมธ  วิลัย ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
12 52639 นายวชิรวิช  วงษ์ประสานต์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
13 52694 นายอิศเรศ  ศรีโชค ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
14 52735 นายปริญญา  อินทร์ส าราญ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
15 52789 นายภมูิพัฒน ์ พิมพ์ชาย ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
16 52797 นายศักรินทร์  อนนัต์วราพงษ์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
17 52845 นายณัฐพงศ์  สืบศรี ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
18 55176 นายกฤษฏิพ์งศ์ภคั  ด ารงสิทธิ์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
19 55177 นายธาดาวุฒิ  วงศ์ภธูร ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
20 51451 นางสาวปริญญานนัท์  มูลศรี ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
21 52300 นางสาวศิริฤทัย  ยี่เข่ง ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
22 52359 นางสาววิภาวี  เกียรติพันธ์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
23 52409 นางสาวธนญัญา  ภกัดี ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
24 52410 นางสาวธัญสิริ  ล้ีจงเพิ่มพูน ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
25 52465 นางสาวพอเพียง  เกตุพงษ์พันธุ์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
26 52471 นางสาววรรณวลี  บญุมานนัท์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
27 52524 นางสาวอารียา  พุทธิผล ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
28 52552 นางสาวกชพรรณ  พงษ์โพธิ์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
29 52600 นางสาวกุลธิดา  เมาะลาษี ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
30 52605 นางสาวธัชพรรณ  จริยวิทยานนท์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
31 52621 นางสาวสุทธาธิน ี บญุพร้อมอาษา ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
32 52657 นางสาวบรัุสกร  ไท้ทอง ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
33 52695 นางสาวกชนภิา  แต้สงเคราะห์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
34 52697 นางสาวเกวลิน  ฉวีวงศ์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
35 52750 นางสาวชัญญา  อุปญัญ์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
36 52805 นางสาวธนภรณ์  สูนานนท์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
37 52814 นางสาวพิมพร  โลมากาล ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
38 52848 นางสาวจิรชาญ์  นรารักษ์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
39 52851 นางสาวณัฐวดี  ศิลาคุปต์ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
40 52854 นางสาวธนพร  จิระกิจ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
41 52864 นางสาวภทัรวดี  โพธิ์แก้ว ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
42 52867 นางสาววิสาขา  พิมสาร ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช

บญัชรีำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4 เวลำ 12.30 - 13.30 น.   
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 55179 นางสาวนฎัทริญา  บญุเกื้อ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
2 55180 นางสาวพัชราภา  ทองบรุาณ ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
3 55181 นางสาวพิชญาพร  แก้วเนตร ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
4 55182 นางสาวพุทธิดา  สมลี ม.4/๙ เบญ็จะมะมหาราช
5 52386 นายธนชัชัย  หารบ าราช ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
6 52401 นายกัลยศักด์ิ  ก่อสินวัฒนา ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
7 52442 นายพันธุ์เพชร  เสนาะศัพย์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
8 52500 นายสิทธิชัย  แก้วงาม ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
9 52502 นายภริูพัฒน ์ ล้ิมจิตรกร ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช

10 52528 นายจอม  ดวงศรี ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
11 52548 นายรวิโรจน ์ แก้วด า ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
12 52549 นายวิชยุตม์  สมสะอาด ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
13 52550 นายสิริดนยั  บญุแก้ว ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
14 52586 นายปติิชา  พาประจง ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
15 52588 นายภาณุวิชญ์  แม่นธนู ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
16 52630 นายณัฐกิตต์ิ  โคตรมงคล ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
17 52688 นายยุทธการ  ขันติวงศ์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
18 52777 นายจักรินทร์  หนิผา ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
19 52778 นายจิรพันธุ์  ปวิชวงศ์วริศ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
20 52788 นายพันธ์เกียรติ  ศรีสันต์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
21 52831 นายธรวีร์  ธุศรีวรรณ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
22 55183 นายภมูิ  บดุดาวงศ์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
23 55184 นายศุภกร  มีแก้ว ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
24 55185 นายสุรเกียรติ  โคตรสุโพธิ์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
25 52419 นางสาวพิรญาณ์  เดชค าภู ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
26 52454 นางสาวเกวลี  แสงชาติ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
27 52459 นางสาวณัฐวิภา  โคตวงศ์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
28 52462 นางสาวนรีชา  ศุภโกศล ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
29 52468 นางสาวภทัรานษิฐ์  สังฆราม ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
30 52525 นางสาวอารียา  อาจกล้า ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
31 52554 นางสาวณัฐกฤตา  เปา้เปีย่มทรัพย์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
32 52564 นางสาวปณิตา  แสงจันทร์ฉาย ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
33 52567 นางสาวพรพิชชา  สุรินทร์ศิริรัฐ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
34 52598 นางสาวกนษิฐา  เวฬุวนาธร ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
35 52624 นางสาวอภชิญา  ศรีสาร ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
36 52666 นางสาวตุลยดา  ภมรกูล ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
37 52667 นางสาววรัญญา  เทียมทัด ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
38 52696 นางสาวกนกวรรณ  ชินเชษฐ์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
39 52705 นางสาวธนชัชา  วิสิฐธนากร ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
40 52708 นางสาวธัญวรัตม์  เกษหอม ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
41 52711 นางสาวนฎิาลันธ์  โทนผุย ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
42 52774 นางสาวอัจฉริยาภรณ์  โสตแก้ว ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช

บญัชรีำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4 เวลำ 12.30 - 13.30 น.   
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 52849 นางสาวณัฐพัชญ์  จูเกษม ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
2 52858 นางสาวบณัฑิตา  โทนสิุน ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
3 52875 นางสาวอัมพิกา  ศรีเนตร ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
4 52978 นางสาวรวิสรา  หงษ์ทอง ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
5 55186 นางสาวนทัธ์หทัย  จรัสด ารงนติย์ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
6 55187 นางสาวปภาดา  วงศ์สวัสด์ิ ม.4/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
7 52335 นายชวิศ  กรีวิทย์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
8 52382 นายณฐพล  สายทอง ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
9 52391 นายพงศ์พิชา  ขจรฟุ้ง ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช

10 52476 นายกฤษฎา  ประภาสัย ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
11 52479 นายกษิด์ิเดช  มุธุสิทธิ์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
12 52783 นายไตรเทพ  ทวีชัยธนสกุล ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
13 52794 นายอัมรินทร์  สายเมฆ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
14 52796 นายปณัณธร  ศรีเสน ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
15 52827 นายกิตติภมูิ  พิลาสันต์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
16 52838 นายศิริธรรม  หอมจันทร์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
17 52361 นางสาวศิริประภา  สูงสุด ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
18 52402 นางสาวกมลฐิติ  ปิน่โต ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
19 52424 นางสาวอุษาภลักษณ์  เลิศสกุลรุ่งเรือง ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
20 52467 นางสาวภทัทิยา  ลาวชัย ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
21 52474 นางสาวสัตตบงกช  ทองเทพ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
22 52515 นางสาวมัทวัน  ไหลเจริญกิจ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
23 52518 นางสาวศศิธร  เหล่าบง ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
24 52566 นางสาวพจมาน  ฝาวัง ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
25 52616 นางสาวยศวดี  โคตรสมบติั ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
26 52622 นางสาวสุธีรัตน ์ วงศ์เสนา ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
27 52648 นางสาวกัลยกร  กองไชย ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
28 52655 นางสาวณิชาพัชร  ฉกะนนัท์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
29 52674 นางสาวอนัญญาลักษณ์  ทองประเสริฐ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
30 52675 นางสาวอิสราพร  พรมเพ็ญ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
31 52725 นางสาวสุภาพร  อ าพันธ์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
32 52752 นางสาวณัฐญาดา  ขลุ่ยเงิน ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
33 52761 นางสาวพรกนก  ศรีโกศล ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
34 52772 นางสาวอภชิญา  ทองปาน ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
35 52811 นางสาวชลิตา  นามวงศ์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
36 52818 นางสาวฟ้าลดา  โกศลานนท์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
37 52820 นางสาวเมทิกา  บญุจรัส ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
38 52873 นางสาวอภสิรา  พลธานี ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
39 54513 นางสาวทักษพร  วงศ์ประดิษฐ์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
40 55188 นางสาวขวัญจิรา  สุโพธิณะ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
41 55189 นางสาวชนดิาภา  แก้วจันทร์ ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
42 55190 นางสาวญาณิน  สันตินยั ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช

บญัชรีำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4 เวลำ 12.30 - 13.30 น.   
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 55191 นางสาวปยิวรรณ  โคตรขาว ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
2 55192 นางสาวศศิกานต์  เทพสมบติั ม.4/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
3 52204 นายภานวุัฒน ์ บญุภกัดี ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
4 52282 นายสู้ศึก  ศรีจันทร์ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
5 52542 นายปณัณรุจน ์ อนนัตเนติศักด์ิ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
6 52581 นายธัชวัจน ์ ทัพถาวร ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
7 52737 นายพชระ  วสุธาดา ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
8 52740 นายภาสกร  พบลาภ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
9 52745 นายสิริพงศ์  สังโส ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช

10 52782 นายณัฐยศ  นามศักด์ิ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
11 52786 นายปณัณวัฒน ์ สามสี ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
12 52836 นายวรวิช  พรชัยวรรณาชาติ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
13 55193 นายพัชรพล  พันธ์สายเชื้อ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
14 55194 นายสุกฤษฏิ ์ ขุนราม ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
15 52248 นางสาวชญานศิ  นติรักษ์ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
16 52316 นางสาวธนดิา  วิริยะอุตสาหะ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
17 52319 นางสาวธัญรดา  บรีุพันธ์ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
18 52327 นางสาวเรือนทอง  บญุส่ง ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
19 52348 นางสาวณัฐชา  แสนวงษา ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
20 52363 นางสาวสิริมนต์  ตรีโรจนพ์ร ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
21 52522 นางสาวสุทธิชา  มานชุ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
22 52647 นางสาวกัญญารัฐ  ประสิทธิ์สาร ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
23 52652 นางสาวญาณิศา  แก้วมูล ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
24 52661 นางสาวพิชชาพร  เดชะค าภู ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
25 52663 นางสาวแพรววนติ  ลาธุลี ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
26 52665 นางสาวรัตธิยาภรณ์  สลักทอง ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
27 52669 นางสาวศุภกานต์  สินกังวาน ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
28 52706 นางสาวธมลวรรณ  เม่นขาว ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
29 52724 นางสาวสิริวิมล  ผ่ึงผาย ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
30 52763 นางสาวพัชญาภา  เหลากลม ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
31 52764 นางสาวภคพร  ทรัพย์โคกสูง ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
32 52771 นางสาวสุธาริน ี ศรีใหญ่ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
33 52773 นางสาวอังศนา  พิมพ์บญุมา ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
34 52800 นางสาวชนกนนัท์  เพียแก้ว ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
35 52803 นางสาวณัฐฌาลิณี  ผาสุข ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
36 52806 นางสาวนนัท์นภสั  ศรีพรม ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
37 52809 นางสาวฟาริดา  กาลจักร ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
38 52847 นางสาวกฤติญาภรณ์  เบา้ทอง ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
39 52863 นางสาวเปรมิกา  ศิริรังสรรค์กุล ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
40 52866 นางสาววริศรา  เศรษฐนนัท์ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
41 55195 นางสาวกมลวรรณ  อุ่นเจริญ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
42 55196 นางสาวณัชชา  อินถาเครือ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 55197 นางสาวธนชัพร  คุณมี ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
2 55198 นางสาวแพรพรรณ  ประเสริฐศรี ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
3 55199 นางสาวศุภาพิชญ์  แก้วสิงห์ ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
4 55200 นางสาวมณิโยบล  ทิพย์มณีวรฉัตร ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
5 55243 นางสาวจุฑามาศ  อวิรุทธิ์จินดา ม.4/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
6 52198 นายชลธร  สุขสวัสด์ิ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
7 52207 นายศศินทร์  ศรีคราม ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
8 52208 นายศุภกร  ชลธี ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
9 52210 นายอัษฎา  ฉัตรทอง ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช

10 52236 นายธนาวุฒิ  จอดนอก ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
11 52309 นายพสิษฐ  บวัศรียอด ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
12 52312 นายอธิป  กุมารสิงห์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
13 52578 นายจิรพันธ์  จินตนาผล ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
14 52638 นายรฐนนท์  โพธิ์จันทร์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
15 52732 นายธีรดนย์  นามวงศ์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
16 52837 นายวิศรุต  สุขใจ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
17 55201 นายฉัตริน  ผาชา ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
18 55202 นายเทพนรินทร์  อุดม ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
19 55203 นายธนกฤต  สัตยารังสรรค์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
20 55204 นายวีระพงศ์  สุโพภาค ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
21 55205 นายสรสมิต  จันทมาตร ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
22 55240 นายปริญญา  ศรีพันธ์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
23 52213 นางสาวจารุปยิา  ขุนไทย ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
24 52222 นางสาวนชิา  เรืองมัจฉา ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
25 52255 นางสาวนทันนัท์  บญุพา ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
26 52315 นางสาวฉัตรทาริกา  โตวัฒนกิจ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
27 52326 นางสาวรัฐศิกาญจน ์ ทิพย์วารีเลิศ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
28 52351 นางสาวเบญจวรรณ  ธนาววิฒัน์ชัยกุล ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
29 52360 นางสาววิสุทธิโฉม  กัญญาพันธ์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
30 52457 นางสาวจุฑาทิพ  บญุมี ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
31 52506 นางสาวกานต์ธิดา  สุวรรณกูฏ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
32 52512 นางสาวณัฐพร  เวชคง ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
33 52645 นางสาวกษมา  แตงสกุล ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
34 52658 นางสาวปณัชญา  สุวรรณกูฏ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
35 52707 นางสาวธัญรดา  วงศ์สวัสด์ิ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
36 52710 นางสาวธีมาพร  บดุดี ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
37 52716 นางสาวพิมพ์ชนก  พื้นชมภู ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
38 52746 นางสาวกรวิภา  ศิริสวัสด์ิ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
39 52747 นางสาวจัตตาริณี  สมหอม ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
40 52862 นางสาวปาลิตา  เศรษฐมาตย์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
41 52869 นางสาวศุทธิน ี มหานติิพงษ์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
42 52870 นางสาวสุจิรา  วัฒนสุข ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
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1 55206 นางสาวกิรณา  ประสานสอน ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
2 55207 นางสาวกุลณัฏฐ์  เพิ่มวงศ์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
3 55208 นางสาวณัฐธยาน ์ สุระชาติ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
4 55209 นางสาวธนนิท์ธร  ตรีรัตนว์ิชชา ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
5 55210 นางสาวปานตา  นลิแสง ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
6 55211 นางสาวสรัลพร  ชาติแดง ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
7 55212 นางสาวสิริยากร  กุลวงศ์ ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
8 55245 นางสาวณัฏฐณิชา  นติิภริมย์ชัย ม.4/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
9 52242 นายวงศธร  แสงจันทร์ขาว ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช

10 52273 นายดิษฐพล  เกาะเทียน ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
11 52304 นายกษิดิศ  เมฆใส ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
12 52336 นายณภทัร  ไชยกาล ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
13 52433 นายณัฐกิตต์ิ  กาญจนพิมาย ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
14 52533 นายณกรณ์  นนัท์ธราธร ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
15 52679 นายฉันทพัฒน ์ สุวรรณพัฒน์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
16 52687 นายภริูพัฒน ์ ศรีชัย ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
17 52734 นายประชาธิปไตย  ธรรมสัตย์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
18 52781 นายฐิติศักด์ิ  สารกิจ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
19 52784 นายธนตัถ์  ไกรสรสวัสด์ิ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
20 52785 นายปรวรรตน ์ บวัพันธ์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
21 52793 นายอัฑฒ์  เทียมทัศน์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
22 53772 นายก่อโชค  สุวรรณเนตร ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
23 55213 นายฉันท์ชนก  อุตส่าห์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
24 55214 นายธนภมูิ  มณีกอง ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
25 55242 นายปวริศ  บญุมัน่ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
26 52215 นางสาวโชติกมนต์  มุขสมบติั ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
27 52219 นางสาวธัญพิชชา  พบบญุ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
28 52224 นางสาวบรูพาพร  แซ่เตีย ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
29 52228 นางสาวพิมพ์ทิพย์  พิมพ์มงคล ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
30 52229 นางสาวมณีนาถ  สมบติัพุทธ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
31 52259 นางสาวพิชญาดา  โพธิ์ทอง ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
32 52291 นางสาวปญุญธิดา  บวักอง ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
33 52298 นางสาววิจิตรตรี  ริมทอง ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
34 52324 นางสาวภทัรภร  คนตรง ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
35 52417 นางสาวพิมพ์ลดา  พงษ์สุภาธนานนท์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
36 52610 นางสาวพรปวีณ์  แก้ววงษา ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
37 52654 นางสาวณิชมน  ไพศาลสุจารีกุล ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
38 52659 นางสาวปิน่สุดา  แฝงเพ็ชร ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
39 52670 นางสาวสมาวดี  เอกวิทยาเวชนกุูล ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
40 52671 นางสาวสิรีธร  ดอนชัย ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
41 52719 นางสาวรุจิราพรรณ  พรมทอง ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
42 52722 นางสาวศรัณยาพร  เถาว์โท ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 52749 นางสาวชลาธาร  ธรรมวิเศษ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
2 52753 นางสาวณาญญา  เสาขวัญ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
3 52770 นางสาวสิริกัลยา  สุวรรณเพชร ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
4 52807 นางสาวปภาวรินท์  ภธูรฤทธิ์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
5 52824 นางสาวสุมาลี  สร้อยภาพ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
6 52861 นางสาวปาริชาติ  บญุหว่าน ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
7 55215 นางสาวธัญชนก  บตุรรักษ์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
8 55216 นางสาวสายสมร  เหล่าออง ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
9 55217 นางสาวอภสิรา  ศิริผล ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช

10 55218 นางสาวกุลธิดา  เกศบรุมย์ ม.4/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
11 52279 นายพชร  ราชประสิทธิ์ ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
12 52436 นายคุณาธิป  ขันเลข ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
13 52437 นายธนานนท์  โสภติชา ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
14 52490 นายปฏพิล  จันทะบรีุ ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
15 52530 นายชัยภพ  รักษ์ศรีทอง ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
16 52543 นายพงศ์วุฒิ  โพนทัน ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
17 52627 นายคณิตนนัท์  สวยรูป ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
18 52631 นายณัฐพร  แก้วมณี ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
19 52641 นายศกร  วงศ์สาลี ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
20 52643 นายอธิน  ตริรักษา ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
21 52681 นายธนพล  สายเบาะ ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
22 52685 นายปรมินทร์  โหมขุนทด ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
23 52686 นายพีรณัฐ  วิลัยศรี ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
24 52689 นายวนสั  ขุริรัง ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
25 52690 นายจิรเมธ  รักตะสิงห์ ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
26 52736 นายปริวรรธ  แก้วพรหม ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
27 52743 นายวิชญะ  โหตระไวศยะ ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
28 52776 นายกันต์  หงศ์พันธ์กุล ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
29 52780 นายชลสิทธิ์  ฤทธิโย ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
30 52833 นายปราชญ์นติิ  ศรีปราชญ์ ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
31 55219 นายพัชรพงษ์  อยู่สุข ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
32 52323 นางสาวณัฏฐ์นพัต  สิงหส์าย ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
33 52411 นางสาวนงนภสั  พูลเพิ่ม ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
34 52505 นางสาวกัญญาพัชร  เครือวัลย์ ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
35 52511 นางสาวจิรภา  ค าศรีสุข ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
36 52700 นางสาวชนกิานต์  นาสมตรึก ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
37 52765 นางสาวภาวิตา  สารรักษ์ ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
38 52813 นางสาวพิชามญชุ์  รัตนานกุูล ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
39 52815 นางสาวเพ็ญณัฐกานต์  สายเคน ม.4/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
40 52274 นายธนกฤต  เงินหมืน่ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
41 52380 นายเชาวิวัฒน ์ เพชรภวูสวัสด์ิ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
42 52441 นายพลเอก  ศรีพราย ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 52449 นายวิริทธิ์พล  วงศ์วาน ม.๔/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
2 52628 นายจิรวัฒน ์ ทัศบตุร ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
3 52682 นายธัญญ์นธิิ  โชคธนเสฏฐ์กุล ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
4 52795 นายภริูชพล  วงค์มัน่ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
5 52828 นายจักรพงศ์  ค าเพราะ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
6 52834 นายพงศ์ภวูิศ  ศิริศักด์ิเสนา ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
7 55228 นายธนบดี  โกศัลวิตร ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
8 52403 นางสาวจุฑามณี  บญุศรี ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
9 52455 นางสาวเกษศิรินทร์  สิทธิพันธ์ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช

10 52517 นางสาววิวาห ์ บญุศรี ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
11 52519 นางสาวธัญชนก  สอนอาจ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
12 52613 นางสาวพิมพ์ณิศา  นอ้ยวรรณะ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
13 52615 นางสาวภทัรียา  โทนกุาร ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
14 52625 นางสาวอุรวี  มานะดี ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
15 52748 นางสาวชลธิชา  สอนแสง ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
16 52760 นางสาวปยิธิดา  ปวงสุข ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
17 52767 นางสาววิลาวัลย์  สุยะลา ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
18 52768 นางสาวศศกร  วังสุทธิสมศรี ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
19 52801 นางสาวญาณภทัร  ศรีวิพันธ์ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
20 52822 นางสาวเวธกา  วงศ์ขันธ์ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
21 52823 นางสาวสุภชัญา  ศรีสวัสด์ิ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
22 52853 เด็กหญิงณิชาพร  จรัญจอหอ ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
23 52865 นางสาวยศวิมล  บญุครอง ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
24 52868 นางสาวศศิกานต์  อรัมสัจจากูล ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
25 52874 นางสาวอัจฉริยา  แก้วสาลี ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
26 55220 นางสาวพัชนดิา  พันธ์โสภา ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
27 55221 นางสาวอรัญญา  ดอนโค ม.4/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
28 52384 นายทิวธรณ์  ณรงค์พันธ์ ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
29 55223 นายธนกร  อินธิเสน ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
30 55224 นายสุทธิรักษ์  จันทร์เล่ือน ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
31 52406 นางสาวณัฎฐ์กานดา  ศรีวะรมย์ ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
32 52407 นางสาวณิชาธร  โพธิ์ทอง ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
33 52415 นางสาวพรรณนภิา  บตุรพรม ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
34 52416 นางสาวพรรษพร  ผลระย้า ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
35 52422 นางสาวอภสัรา  ประกอบพร ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
36 52463 นางสาวเบญญาภา  กล้าหาญ ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
37 52475 นางสาวสุภสัสรา  ศรีสุราษฎร์ ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
38 52553 นางสาวจริยาภรณ์  ศิริวารินทร์ ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
39 52562 นางสาวบารมี  พวงบญุ ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
40 52571 นางสาวรัญญาพร  ศุภสกลุอาภาพิบูล ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
41 52662 นางสาวเพ็ญสุดา  ทัศนพงษ์ ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
42 55226 นางสาวพรนภา  อรอินทร์ ม.4/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช

หอ้งสอบที ่14  หมำยเลขหอ้งสอบ  235

บญัชรีำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4 เวลำ 12.30 - 13.30 น.   



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 50907 นายทินกร  เฉลียวธรรม ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
2 52492 นายปยินนท์  นามปญัญา ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
3 52501 นายสุธี  สิงหเ์ปีย้ ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
4 55178 นายนวพล  ลัทธิรมย์ ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
5 55227 นายณัฐวุฒิ  มีธรรม ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
6 55229 นายปารมี  โรจนศักด์ิโสธร ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
7 52510 นางสาวจิตรประภสัสร  วงศ์กุลโชติ ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
8 52514 นางสาวประภสัสร  สายพิมพ์ ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
9 55230 นางสาวกัญญาพัชร  มัธยม ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช

10 55231 นางสาวจิรสุดา  วรารัชต์ธร ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
11 55237 นางสาวศิริวรรณ  พลหาญ ม.4/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
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