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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ  -  สกุล โรงเรียน สอบระดับ คะแนน ล ำดับ
1 54714 นาย รามา ค าประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
2 54930 นาย ณัฐนนท์ สมเสนาะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 22 28
3 54932 นาย นฤภัททร์ สินชุม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
4 54938 นาย ศานติ คชสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
5 54979 นาย อิงควัต ย่ิงยืน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
6 55009 นาย ธีทัต สิงหพัศ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
7 55012 นาย พงษ์ศพัทธ์ อุ่นเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
8 55013 นาย ภัทรศักด์ิ สารการ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
9 55014 นาย ภูมิรพี ปัญญาคม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
10 55015 นาย วัชรวีร์ จรัสด ารงนิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
11 55036 นาย กัณฑ์ ก้อนค าดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
12 55037 นาย ณพล สร้อยสนธ์ิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
13 55038 นาย กันตพงศ์ วัฒนราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
14 55051 นาย เศรษฐกรณ์ ศุภศร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
15 55936 นาย สรรพสิทธ์ิ ทุนมาก เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
16 54540 นางสาว กรกมล ชัยโย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
17 54638 นางสาว ดวงหทัย อินทรธิราช เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
18 54675 นางสาว กวินธิดา ตรีผลพันธ์ุ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
19 54698 นางสาว รศหงศ์ วิจิตรแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 22 28
20 54943 นางสาว จตุพร สิงหัษฐิต เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
21 54988 นางสาว ทิพย์ประภา พงษ์สุภาธนานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
22 54990 นางสาว บัณฑิตา ภานุมนต์วาที เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
23 54992 นางสาว ปวีณรัตน์ บุญทรง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
24 54994 นางสาว แพรภัทร จินตนะกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
25 54997 นางสาว สุพิชญา อุตส่าห์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
26 54998 นางสาว อนัญลักษณ์ สมคิด เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
27 55018 นางสาว กนกภรณ์ พงษ์เสือ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
28 55025 นางสาว ณัฏฐณิชชา ศิลปรายะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
29 55027 นางสาว ธัญชนก โนนตูม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
30 55029 นางสาว ปริณดา ประสงค์ทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
31 55054 นางสาว จิดาภา โลแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
32 55086 นางสาว ตติยาพร ทองเหลือง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 12 108
33 55117 นางสาว นันทพันธ์ ตรีโรจน์พร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
34 55119 นางสาว ปวริศา ศิลาสุวรรณวิทย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
35 55127 นางสาว วินิธา จึงวิวัฒนาภรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
36 54624 นาย พิสิษฐ์ สุโพธิณะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
37 54670 นาย รชตะ ชาภักดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
38 54899 นาย อธิภัทร แสนค ามูล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
39 54941 นาย อธิวัฒน์ สนณกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
40 54966 นาย ต่อตระกูล นาคใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 28 5
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41 54972 นาย บุญชัย จินาพร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
42 54974 นาย พชร สิงห์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
43 54980 นาย อิษฎา เกิดมี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
44 55000 นาย เกียรติภูมิ พร้อมพรม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
45 55007 นาย ธนบดี ก าลังงาม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
46 55010 นาย ปวเรศ วัฒนเศรษฐานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
47 55040 นาย กิตติศักด์ิ สิงห์โห เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
48 55050 นาย วิภู หมทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 22 28
49 54552 นางสาว บุญสิตา ศิริเลอมาน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
50 54639 นางสาว ธวัลรัตน์ ละม่อมสาย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
51 54640 นางสาว ธิติมา สอนพรม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
52 54681 นางสาว จินต์จุฑา สิงห์งาม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
53 54791 นางสาว อาทิตยา คุณโคตร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
54 54866 นางสาว ธนิษฐา อภิรัตน์มนตรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
55 54956 นางสาว พลอยชมพู พรหมประภัศศร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 28 4
56 54962 นางสาว อัญชิสา โคตธิสาร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
57 54984 นางสาว จิตสุภา พงษ์พุฒ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
58 54987 นางสาว ณัฐณิชา ผุดผ่อง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
59 54991 นางสาว ปภาวรินทร์ โหตระไวศยะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
60 55020 นางสาว กฤติยานี ทองเกล้ียง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
61 55026 นางสาว ณิชาภัทร จารุสมบัติ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
62 55028 นางสาว บุณยานุช ก้อนด้วง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
63 55031 นางสาว รัญชิดา มากมาย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
64 55053 นางสาว กนิษฐ์พิชญ์ ภาวศุทธ์ิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
65 55061 นางสาว นภัสนันท์ ศรีสังข์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
66 55062 นางสาว ปริยากร พรมลี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
67 55065 นางสาว รินรชา บุญเสียน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
68 55067 นางสาว ศิวารักษ์ โด่งวิริยะกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
69 55120 นางสาว ปองแก้ว จันทวี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
70 54764 นาย อภิพัฒน์ ภะวัง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 28 2
71 54591 นางสาว ณัฐกฤตา อารยะวงศ์ชัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 24 19
72 54700 นางสาว สโรชา วรรณโสภา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 25 17
73 55052 นางสาว กนกพร ผลทวี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 23 22
74 55116 นางสาว นันท์นิชา หงษ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
75 57376 นางสาว ภัทรวริญฬ์ กองไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 26 12
76 54522 นาย คณินท์ บุญจูง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
77 54620 นาย ปัณณธร สาระพล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
78 54719 นาย หนุนศิรา มาลาค า เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 11 111
79 54802 นาย ภควัฒน์พงษ์ วงศ์วรรณวัฒนา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
80 54843 นาย ธนวิทย์ สุวรรณกูฎ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 27 8
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81 54968 นาย ธนดล ทองประดิษฐโชติ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
82 54389 นางสาว พีรดา พงศ์จรรยากุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
83 54562 นางสาว สุธีกานต์ สมสะอาด เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
84 54599 นางสาว พณิชา เรืองใจ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
85 54915 นางสาว ปุณยวีร์ ธีระวัฒนสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
86 55002 นางสาว ณัฐรินีย์ ศิริพานทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
87 55034 นางสาว ศุภชยา พรหมลา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
88 55059 นางสาว ณัฐวดี โสมรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
89 57395 นางสาว รังสิมา นามวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
90 54067 นาย ภูวนัย พิชญาจิตติพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 15 93
91 54575 นาย พงศ์ปณต เหลืองรุ่งโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
92 54582 นาย สรวิชญ์ เครือเพียกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
93 54625 นาย ภูริ สายสมาน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 8 112
94 54662 นาย ธนัท บรรณมาส เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 23 22
95 54748 นาย เกษมสันต์ ค าแดง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
96 54804 นาย ภาสกร วิเศษโวหาร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
97 54850 นาย พศวัต ไชยเดชก าจร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80
98 54854 นาย ยศพล ใหญ่ผา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80
99 54927 นาย จารุวิทย์ แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 26 10
100 54929 นาย ชนทัต บุญยะมาลิก เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
101 54935 นาย พุฒิพงศ์ ค าพิราช เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80
102 54545 นางสาว ณหทัย ทองนาค เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
103 54560 นางสาว วรวรรณ ดีไว เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 15 93
104 54566 นางสาว อุษามณี มังครุดร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 24 20
105 54585 นางสาว ขวัญชนก พานอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
106 54601 นางสาว พรชนก แสนจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
107 54632 นางสาว คุณานันต์ พิมพา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
108 54655 นางสาว อรอ าไพ มหาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 14 100
109 54687 นางสาว ธรรมชาติปรีดี ศรีตะเขต เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
110 54689 นางสาว บัณฑิตา พรหมจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 13 106
111 54745 นางสาว สุพิชญา ศรีสุรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
112 54770 นางสาว จิรัชญา ครองยุทธ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
113 54909 นางสาว ธนันปภัค วีรศรัณย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
114 54949 นางสาว ณัฏฐ์นลิน สิงห์สาย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
115 54951 นางสาว นภนันท์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
116 54953 นางสาว นุตประวีณ์ ชลประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
117 54959 นางสาว สิริญาดา จันทร์กระแจะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 12 108
118 55098 นางสาว อรปรียา บุญสุภากุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
119 57397 นางสาว ชุติกาญจน์ เปล่ียนสี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80
120 57398 นางสาว ธัญญภัทร สุนทรา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 13 106
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121 57399 นางสาว พาขวัญ กันธิยา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 15 93
122 54627 นาย วรกันต์ อ่อนส าอางค์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
123 54603 นางสาว พัณณิตา ดอกบัว เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
124 54646 นางสาว พิชญา ทองบุราณ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
125 54648 นางสาว พิมพ์หทัย บุญน า เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
126 54870 นางสาว พริฏฐา แจงธรรม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
127 54952 นางสาว นันท์ลินี สุขเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
128 57407 นางสาว พิกุลแก้ว รัตนวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
129 54583 นาย สุวัชชัย ฉัตรวิไล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 27 9
130 54613 นาย ชยพล ศรีวรมาศ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 27 7
131 54751 นาย ธนกฤต หลักรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
132 57421 นาย เจษฎา กลางถ่ิน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
133 54550 นางสาว นฤทัย คิดดีจริง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 25 16
134 54564 นางสาว อัจฉรีย์ วังทะพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 16 89
135 54596 นางสาว นภอนงค์ รัตนภู เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
136 54678 นางสาว เกสรา นวลศิริ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
137 54817 นางสาว ณิชนันทน์ บุญศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
138 54828 นางสาว ศิริกัลยา เวชกามา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
139 54860 นางสาว ณัฐนิชา บุญประกอบ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
140 54911 นางสาว ธิดารัตน์ ชาติแดง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 23 22
141 54913 นางสาว นภัสวรรณ นามด้วง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
142 54918 นางสาว พรนภัส ใจดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80
143 54919 นางสาว พาณิภัค เคนสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
144 57425 นางสาว กนกวรรณ หลอดแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
145 57426 นางสาว ธัญชนก พุทธรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80
146 57429 นางสาว สุพัตรา กาสีสอน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
147 54623 นาย พสธร จิรังษีวัฒนะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
148 54706 นาย ณัฐภัทร เวียนวัฒนชัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
149 54838 นาย จารุวัฒน์ ใจเป็น เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 15 93
150 54978 นาย อชิระ แฉ่งใจ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 23 22
151 57444 นาย บัญชาการ สมพร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 16 89
152 57445 นาย พลกฤต พิณพาทย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
153 54637 นางสาว ณิศชาภัทร ศิริสุรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
154 54743 นางสาว ศศิวิมล ส่องเสนา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
155 54810 นางสาว กัลยรัตน์ แก่นสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 22 28
156 54811 นางสาว กิรติกา ไพศาลสุจารีกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 22 28
157 54865 นางสาว ธนัญญา หารไชย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
158 57447 นางสาว ชุติสรา สิงห์สงหา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
159 57450 นางสาว วัชราภรณ์ วะนา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 25 15
160 57451 นางสาว อัญชิสา ศรีพร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
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161 57533 นางสาว ศิระประภา สาริบุตร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 14 100
162 54580 นาย ศิรพุทธ จารุกมล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
163 57455 นางสาว ธนปวัน วะสุรีย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
164 57457 นางสาว นลินทิพย์ ประทุมชาติ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 28 3
165 54710 นาย นวันธร ผาสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
166 54722 นาย อัษฎายุธ สมุทรเวช เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
167 54794 นาย ชนาธิป บุญทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
168 54797 นาย แทนไท สวัสดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
169 54806 นาย ลิขสิทธ์ิ ปรัสพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
170 57468 นาย ชยานนท์ อักโข เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
171 57468 นาย สรวิชญ์ เสนาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
172 54587 นางสาว ชนมน พรหมเมตตา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
173 54588 นางสาว ชนากานต์ วรเนตร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
174 54594 นางสาว ธัญพร รากแก่น เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
175 54636 นางสาว ณัฐวรรณ สีหาขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
176 54651 นางสาว ศมาภรณ์ แฝงกล่ิน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
177 54677 นางสาว กันต์ธิดา ไชยวงศ์คต เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
178 54731 นางสาว ธิติญาณ์ภัทร กลมกล่อม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 26 13
179 54741 นางสาว วรมน นวลอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80
180 54768 นางสาว กัลยกร ตระการไทย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
181 54781 นางสาว มณธกานต์ ประสิทธ์ิสาร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
182 54782 นางสาว ม่ิงหทัย วรพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
183 54832 นางสาว อภิญญา สมิตอักษร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
184 54864 นางสาว ณิชามน บ ารุงราษฎร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
185 54900 นางสาว กวินารัตน์ ในเกษตรธนพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
186 54903 นางสาว ฉันทชา ต้ังสืบพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
187 54906 นางสาว ตรีธนา ดีงาม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 14 100
188 54961 นางสาว อรชณิภา สะอาดย่ิง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
189 55112 นางสาว ฉัตรมณี หลักหาญ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
190 55128 นางสาว ศรัณยา เบญจถาวรอนันท์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 23 22
191 57470 นางสาว จริญญา จันทานี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
192 57471 นางสาว ปุญญิศา ทาวะรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 22 28
193 57472 นางสาว รุ่งนภา เรืองแสน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 14 100
194 57473 นางสาว อรปรียา โกศัลวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 14 100
195 54691 นางสาว ปานตะวัน บุญญโก เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
196 54701 นางสาว สิรินทรา ศรีจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
197 54862 นางสาว ณิชากร ศรีสมบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 26 11
198 54907 นางสาว ธนพร ชัยกุลเสรีวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
199 57479 นางสาว ฑิตยา บุญวิทย์ชัยกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
200 57480 นางสาว พลอยไพลิน บุญประชม เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 22 28
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201 57485 นางสาว นฌพรรณ ทองค า เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
202 57487 นางสาว สิริวิมล เข็มเพ็ชร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 16 89
203 54831 นางสาว สุธางศ์ุรัตน์ สมปาน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
204 54904 นางสาว ชนาทิป ศรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
205 54571 นาย ธนภูมิ สุรพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
206 54576 นาย ภูรินท์ ตรีประสิทธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
207 54616 นาย ธนิสร หล้ามาชน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
208 54721 นาย อนันดา มุสิกะนันทน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
209 54762 นาย สุธาศิน ศุภโกศล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
210 54805 นาย ภูริพัฒน์ ยวนยี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
211 54837 นาย กฤชณัฐ รักษ์ศรีทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
212 57494 นาย นิติพนธ์ มาลัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
213 57495 นาย พิพัฒน์พงษ์ สมบัติผุย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
214 58270 นาย วรวิทย์ พันธการ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
215 54586 นางสาว เขมวิกา นพรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
216 54608 นางสาว วริศรา ภูกานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
217 54735 นางสาว พาณิภัค ลิชผล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
218 54742 นางสาว ศรุตยา โมกข์ศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
219 54880 นางสาว อภิรสา แสงปราชญ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
220 54926 นางสาว โอรินนา ปัญญาธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
221 54950 นางสาว ณัฐวรรณ บุญทศ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
222 55092 นางสาว มนภัทร นวลจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
223 57413 นางสาว อธิชา ขันเรศ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
224 57498 นางสาว ธัญชนก รักษากุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
225 57499 นางสาว ชนัญชิดา สอนเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
226 57500 นางสาว ปิยธิดา แซ่ล้ี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
227 57504 นางสาว ฑิตฐิตา แก้วเสนา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
228 57535 นางสาว ธนาภา แท่งพันธ์ุ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
229 60001 นางสาว จิราภรณ์  อินอ่อน ยโสธรพิทยาคม ม.6 0
230 60002 นางสาว สุภัสษร กองพร นารีนุกูล ม.6 23 22
231 55494 นาย ณภัทร ดอกพิกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 26 14
232 60003 นาย บารมี ศรีถม อุบลราชธานีศรีวนาลัย ม.6 16 89
233 60004 นางสาว อรทัย ปัญญาบุตร อุบลราชธานีศรีวนาลัย ม.6 15 93
234 60005 นาย สุธี ผลดก พิบูลมังสาหาร ม.6 0
235 60006 นาย พงศกร ชัยสิทธ์ิ ลือค าหาญวารินช าราบ ม.6 35 1
236 57369 นาย ร่มฟ้า เกียรติกวินพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 27 6
237 57378 นางสาว อรอนงค์ ไชยนรา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
238 55113 นางสาว ญาณิศา อ้ึงศรีพิพัฒ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
239 54609 นางสาว วาริศา วรกิจนุกูล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
240 60007 นางสาว ธันยมัย สุพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษม.6 25 18
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241 54673 นาย ศุภวิชญ์ ตาลผาด เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
242 57368 นาย ภูมิรพี สินทรจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
243 54597 นางสาว ปาณิชา มากมี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 24 21
244 54767 นางสาว กวินธิดา จันทศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
245 55093 นางสาว มารีอา ส่งสุขรุจิโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 22 28
246 57371 นางสาว ณิชกมล เจริญวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
247 57373 นางสาว นภาวรรณ เตชาดิศัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
248 57377 นางสาว วิชญาดา สุจริตภักดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 15 93
249 54527 นาย ธีเดช วิเชียรธวัชชัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
250 54529 นาย ปฐมพงษ์ ท้าวด่อน เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
251 54570 นาย ธนบดี ยาวะโนภาส เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 12 108
252 54622 นาย พลเอก มหัทธนะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
253 54661 นาย ธนะวัฒน์ วิริยะเจริญผล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
254 54940 นาย สิรภพ ชาญศร เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
255 57442 นาย คณิณลภัส จึงสุวดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
256 54679 นางสาว เขมิกา สมิทธิชัยนนท์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 21 36
257 54684 นางสาว ฐิตาภรณ์ อุ่นค า เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
258 54784 นางสาว วันวิสาข์ วุฒิเศรษฐไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
259 54874 นางสาว เพชรน้ าหน่ึง ศรัณยธาดาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 15 93
260 54955 นางสาว พรญาณี สุภาพ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
261 54983 นางสาว กัญญาณัฐ พระใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
262 55893 นางสาว พิณรา ก่อสินวัฒนา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
263 57448 นางสาว ณัฎฐธิดา สมศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 14 100
264 54581 นาย ศุภวิชณ์ แสนศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
265 54671 นาย วราเมศ นิสา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
266 54841 นาย เดชาวัต ดุลย์ชูประภา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
267 54543 นางสาว จุฬามาศ จันทรมัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
268 54656 นางสาว เอ้ือการย์ นิลาศน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80
269 54720 นาย อธิวัฒน์ กาญจนีย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
270 57475 นาย ทักษ์ดนัย จ าปี เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
271 57477 นาย ปณิธาน สารเสนา เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
272 54563 นางสาว ไหมแก้ว ค ายนต์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
273 54922 นางสาว วิรฎา แสนชมภู เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
274 57482 นางสาว สิรินรัตน์ เจริญวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
275 54789 นางสาว สุพรรณี วรพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 19 67
276 57428 นางสาว สุชานาถ อุ่นแดง เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 20 51
277 53889 นาย เวชวสุ บุญยอ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
278 54928 นาย เจษฎา ค ามุงคุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
279 55048 นาย ภูมรพี แสนท้าว เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
280 55072 นาย ณธกร ธนาภัทรภิรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 0
281 54977 นาย วรากร นาคะวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.6 18 80

                                             


