
บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 26  หมายเลขหอ้งสอบ 843

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้ำสอบ สถำนศึกษำ
1 53785 เด็กชายกฤตณัฐ เจริญนุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
2 53786 เด็กชายกฤตยชญ์ พทาเพชร เบ็ญจะมะมหาราช
3 53787 เด็กชายกิตติภูมิ บุญสุภากุล เบ็ญจะมะมหาราช
4 53788 เด็กชายจิรายุส บุญยืด เบ็ญจะมะมหาราช
5 53789 เด็กชายชนกันต์ ราชชมภู เบ็ญจะมะมหาราช
6 53790 เด็กชายณัทภัค พลเขตต์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53791 เด็กชายธนวินท์ แดงโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
8 53792 เด็กชายนรบดี ปาสีโล เบ็ญจะมะมหาราช
9 53793 เด็กชายนิปุณ ตันอารีย์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53794 เด็กชายบัญญพนต์ กองท า เบ็ญจะมะมหาราช
11 53795 เด็กชายปิยวัฒน์ ราตรี เบ็ญจะมะมหาราช
12 53796 เด็กชายพรภวิษย์ งามจิตรทิวัส เบ็ญจะมะมหาราช
13 53797 เด็กชายพสิษฐ์ พรมดี เบ็ญจะมะมหาราช
14 53798 เด็กชายภูมิระพี พีรกุลภัสสร์ เบ็ญจะมะมหาราช
15 53799 เด็กชายยอดเยี่ยม แก้วถาวร เบ็ญจะมะมหาราช
16 53800 เด็กชายวุฒิวัฒน์ รัตนศิริวรสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
17 53801 เด็กชายสหวิทย์ ธรรมชอบ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53802 เด็กชายสิรภพ โคตรุโร เบ็ญจะมะมหาราช
19 53803 เด็กชายสิริกร บุญเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53804 เด็กหญิงกนกกร ทีอุทิศ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53805 เด็กหญิงกนกพร สรรพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
22 53806 เด็กหญิงเกศสุดา วิลาวัลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53807 เด็กหญิงโชติรส สินธุพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53808 เด็กหญิงดุสิตา แจ้งอรุณ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53809 เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีรักษา เบ็ญจะมะมหาราช
26 53810 เด็กหญิงธราธิป กิตติโกสินท์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53811 เด็กหญิงธารกวีร์ ก้อนทอง เบ็ญจะมะมหาราช
28 53812 เด็กหญิงนลัทพร สารกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
29 53813 เด็กหญิงปรางค์สิตา ฤกษ์ประทุมรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53814 เด็กหญิงปวีณ์ญากร ขัดโพธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53815 เด็กหญิงพรปวีณ์ นาคใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53816 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วาปีท า เบ็ญจะมะมหาราช
33 53817 เด็กหญิงพิชญธิดา อานาภรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53818 เด็กหญิงพิชญาดา เพชรนิล เบ็ญจะมะมหาราช
35 53819 เด็กหญิงพิชญาภา หาดี เบ็ญจะมะมหาราช
36 53820 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มายาดี เบ็ญจะมะมหาราช
37 53821 เด็กหญิงพิมพ์ระวี วติวุฒิพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 53822 เด็กหญิงแพรวา โพธิ์ชัย เบ็ญจะมะมหาราช
39 53823 เด็กหญิงภัคจิรา หารขุนทด เบ็ญจะมะมหาราช
40 53824 เด็กหญิงภูริดา วงษ์สายตา เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

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

1 53825 เด็กหญิงเมธาพร ขจรพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53826 เด็กหญิงเมนิตา มิ่งขวัญ เบ็ญจะมะมหาราช
3 53827 เด็กหญิงศศินิภา สกุลพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 53828 เด็กหญิงสุกฤตา มิ่งชัย เบ็ญจะมะมหาราช
5 53829 เด็กหญิงอภิญญา วิริยะบรรเจิด เบ็ญจะมะมหาราช
6 53830 เด็กชายคณิต เอี่ยมศรี เบ็ญจะมะมหาราช
7 53831 เด็กชายชยพล เมธเมาลี เบ็ญจะมะมหาราช
8 53832 เด็กชายชยากร กุศลเพิ่มสุข เบ็ญจะมะมหาราช
9 53833 เด็กชายชินดนัย ทองอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
10 53834 เด็กชายฐากูร สมทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 53835 เด็กชายดร เพียรชนะ เบ็ญจะมะมหาราช
12 53836 เด็กชายธนกร ปานวิลัย เบ็ญจะมะมหาราช
13 53837 เด็กชายธนภูมิ จินารัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53838 เด็กชายธนาชัย วาทีโกวิท เบ็ญจะมะมหาราช
15 53839 เด็กชายนนทพัทธ์ ผลใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
16 53840 เด็กชายนิธิวัฒน์ เสนาพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53841 เด็กชายบัญชฤทธิ์ เสสแสงศรี เบ็ญจะมะมหาราช
18 53842 เด็กชายพลาธิป พรหมสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53843 เด็กชายภูมิพัฒน์ นิลาศน์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53844 เด็กชายภูมิลาภ สิมานุรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53845 เด็กชายรัชพล โกมลศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 53846 เด็กชายวงศธร พิมพบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
23 53847 เด็กชายศุภชัย จูมพระบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
24 53848 เด็กหญิงกรภัทร์ หมื่นสา เบ็ญจะมะมหาราช
25 53849 เด็กหญิงกัญญานันท์ สมพานนอก เบ็ญจะมะมหาราช
26 53850 เด็กหญิงกานต์ธีรา เยาวบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
27 53851 เด็กหญิงชญาณี พิมพ์ดี เบ็ญจะมะมหาราช
28 53852 เด็กหญิงชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 53853 เด็กหญิงชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 53854 เด็กหญิงชมดาว เหรียญรักวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53855 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ บุญตะวัน เบ็ญจะมะมหาราช
32 53856 เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมั่น เบ็ญจะมะมหาราช
33 53857 เด็กหญิงณัฐวดี ค าประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53858 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ไชยสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53859 เด็กหญิงธันย์รัญธิดา จารุแพทย์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 53860 เด็กหญิงปทิตตา สุภัทธร เบ็ญจะมะมหาราช
37 53861 เด็กหญิงปพิชญา แท่งทอง เบ็ญจะมะมหาราช
38 53862 เด็กหญิงปภาวี ไท้ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
39 53863 เด็กหญิงปิยเพชร์ ทาทอง เบ็ญจะมะมหาราช
40 53864 เด็กหญิงพัทธนันท์ เกติยะ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

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

1 53865 เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญยรัตพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53866 เด็กหญิงพุทธรัตน์ พลนิล เบ็ญจะมะมหาราช
3 53867 เด็กหญิงภทรพร มีดี เบ็ญจะมะมหาราช
4 53868 เด็กหญิงวสพร วงศ์กัณหา เบ็ญจะมะมหาราช
5 53869 เด็กหญิงวิชญา วรรณทวี เบ็ญจะมะมหาราช
6 53870 เด็กหญิงวิมลเรขา สังข์สกุล เบ็ญจะมะมหาราช
7 53871 เด็กหญิงศิรินภา ศิริโสม เบ็ญจะมะมหาราช
8 53872 เด็กหญิงสิริกร นามโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
9 53873 เด็กหญิงสุกฤตา อนุอัน เบ็ญจะมะมหาราช
10 53874 เด็กหญิงอรกัญญา ชินนะเกตุ เบ็ญจะมะมหาราช
11 53875 เด็กชายกฤติเดช บุญแท้วีระกุล เบ็ญจะมะมหาราช
12 53876 เด็กชายณัฐกล เพชรมาก เบ็ญจะมะมหาราช
13 53877 เด็กชายณัฐภัทร ศรีสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53878 เด็กชายชัยพล ประสพสุข เบ็ญจะมะมหาราช
15 53879 เด็กชายปรัชญ์รัตน์ สุบรรณพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 53880 เด็กชายพนาย จันทิมา เบ็ญจะมะมหาราช
17 53881 เด็กชายพลอธิป สารีรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53882 เด็กชายภคพงษ์ พรมกอง เบ็ญจะมะมหาราช
19 53883 เด็กชายภคภูมิ ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
20 53884 เด็กชายภัทรดล คงนิล เบ็ญจะมะมหาราช
21 53885 เด็กชายรชตะ ต้ังมิตรประชา เบ็ญจะมะมหาราช
22 53886 เด็กชายรุจณภัทร จิระบลกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53887 เด็กชายเลิศวรรธน์ วิริยเสนกุล เบ็ญจะมะมหาราช
24 53888 เด็กชายวสันต์ บุญสงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
25 53889 เด็กชายเวชวสุ บุญยอ เบ็ญจะมะมหาราช
26 53890 เด็กชายเศรษฐพงษ์ ทันศิริสุนทร เบ็ญจะมะมหาราช
27 53891 เด็กชายสุภกิณห์ เพิ่มพูล เบ็ญจะมะมหาราช
28 53892 เด็กชายอุดมทรัพย์ ฤกษ์สิริศุภกร เบ็ญจะมะมหาราช
29 53893 เด็กหญิงกรชวัล ศรีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
30 53894 เด็กหญิงจิณห์จุฑา พิบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53895 เด็กหญิงจิตติภัทรา สังข์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
32 53896 เด็กหญิงชญานันท์ คุรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53897 เด็กหญิงชญาภรณ์ ทาระพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53898 เด็กหญิงชุติปภา ศรีมาธรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53899 เด็กหญิงญาณาธิป คงประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
36 53900 เด็กหญิงณัฏฐากุล แก้วกุล เบ็ญจะมะมหาราช
37 53901 เด็กหญิงณิชชา พรมกอง เบ็ญจะมะมหาราช
38 53902 เด็กหญิงธนัชพร สาขี เบ็ญจะมะมหาราช
39 53903 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงษ์ตันฮวด เบ็ญจะมะมหาราช
40 53904 เด็กหญิงธีรกานต์ ทันธิมา เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

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

1 53905 เด็กหญิงนภัสสร ต้ังตระกูลมีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
2 53906 เด็กหญิงนุสบา ศศิบุญญา เบ็ญจะมะมหาราช
3 53907 เด็กหญิงบุณยาพร ศรีสมชัย เบ็ญจะมะมหาราช
4 53908 เด็กหญิงปฬิธิษา แก่นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
5 53909 เด็กหญิงปัทมา วิทุรวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 53910 เด็กหญิงปาริชาติ ใจแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
7 53911 เด็กหญิงปุญญิสา ชุมจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 53912 เด็กหญิงพรภวิษย์ วงศ์ค า เบ็ญจะมะมหาราช
9 53913 เด็กหญิงพิมสิริ สุรสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53914 เด็กหญิงภิรัญญา ศรีตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
11 53915 เด็กหญิงรมิดา สุดสุข เบ็ญจะมะมหาราช
12 53916 เด็กหญิงวรนันท์ บุญพา เบ็ญจะมะมหาราช
13 53917 เด็กหญิงวิภาวรรณ ไชยโยธิน เบ็ญจะมะมหาราช
14 53918 เด็กหญิงสัตตบงกช วงค์ป้อม เบ็ญจะมะมหาราช
15 53919 เด็กหญิงอรัญญา เลาห์ทวี เบ็ญจะมะมหาราช
16 53920 เด็กชายกฤษฎา โสภาพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 53921 เด็กชายก้องภพ มักการุณ เบ็ญจะมะมหาราช
18 53922 เด็กชายฆุณาภัสส์ บุปผาสังข์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 53923 เด็กชายชนาภัทร กีฬา เบ็ญจะมะมหาราช
20 53924 เด็กชายชโยดม เจริญรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 53925 เด็กชายชิษณุพงศ์ จารัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 53926 เด็กชายไตรภพ กิติพิเชฐสรรค์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 53927 เด็กชายธนกร จันทร์อร่าม เบ็ญจะมะมหาราช
24 53928 เด็กชายธนภัทร ศุภสร เบ็ญจะมะมหาราช
25 53929 เด็กชายธัญชนิต ศรีสะอาด เบ็ญจะมะมหาราช
26 53930 เด็กชายธัญธร นาคธร เบ็ญจะมะมหาราช
27 53931 เด็กชายนภัสกร นิพขันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53932 เด็กชายพงศธร ทองเกล้ียง เบ็ญจะมะมหาราช
29 53933 เด็กชายพงศ์พล พงษ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
30 53934 เด็กชายพศิน เพ็งแจ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
31 53935 เด็กชายพีรบูรณ์ โควิบูลย์ชัย เบ็ญจะมะมหาราช
32 53936 เด็กชายวีรวิชญ์ จันทร์อารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53937 เด็กชายศรีสุวรรณ บัลลังก์เพ็ชร เบ็ญจะมะมหาราช
34 53938 เด็กชายศักรินทร์ วันทาวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53939 เด็กหญิงกมลพร วงศ์จันลา เบ็ญจะมะมหาราช
36 53940 เด็กหญิงกฤตลัญช์ธร สุตะพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
37 53941 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ เชื้อชม เบ็ญจะมะมหาราช
38 53942 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชิงจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 53943 เด็กหญิงชนากานต์ พินิจงาม เบ็ญจะมะมหาราช
40 53944 เด็กหญิงชลธิฌา ภูมิคง เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

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

1 53945 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุภัตราภรรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53946 เด็กหญิงณัชชา ขันบุตรศรี เบ็ญจะมะมหาราช
3 53947 เด็กหญิงณีรนุช การะเกต เบ็ญจะมะมหาราช
4 53948 เด็กหญิงทัตษพร ทองหล้า เบ็ญจะมะมหาราช
5 53949 เด็กหญิงธีระพรรณ น้อยวรรณะ เบ็ญจะมะมหาราช
6 53950 เด็กหญิงนับทอง แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
7 53951 เด็กหญิงปภาดา มังคละกุล เบ็ญจะมะมหาราช
8 53952 เด็กหญิงปาลิดา บุญสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53953 เด็กหญิงพรรณวดี บุญมานันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 53954 เด็กหญิงพัณณิตา ต้ังศิริวัฒนกุล เบ็ญจะมะมหาราช
11 53955 เด็กหญิงพิมดาริกา ขันสัมฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 53956 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สายใจ เบ็ญจะมะมหาราช
13 53957 เด็กหญิงภัทรลภา ภักดีวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53958 เด็กหญิงรักษ์กริยา บุญจูง เบ็ญจะมะมหาราช
15 53959 เด็กหญิงวรัญชนก จันทะแจ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
16 53960 เด็กหญิงวิระยา จันทร์เรือง เบ็ญจะมะมหาราช
17 53961 เด็กหญิงศตกมลวรรณ โรจนโชติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
18 53962 เด็กหญิงสายน้ าผ้ึง เอกวิทยาเวชนุกูล เบ็ญจะมะมหาราช
19 53963 เด็กหญิงสิรินดา นิยมพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 53964 เด็กหญิงอภิชญา โพธิอุดมสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
21 53965 เด็กชายกันต์พจน์ เส้นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
22 53966 เด็กชายคณพัฒน์ พันธ์กอง เบ็ญจะมะมหาราช
23 53967 เด็กชายคณาธิป ดาโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
24 53968 เด็กชายจิระวัฒน์ จันทร์ส่อง เบ็ญจะมะมหาราช
25 53969 เด็กชายชาณณ ปัสสามั่น เบ็ญจะมะมหาราช
26 53970 เด็กชายณภัทร บุญรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
27 53971 เด็กชายธนกฤต ประสานจิตต์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 53972 เด็กชายธนิสร ค าภาบุตร เบ็ญจะมะมหาราช
29 53973 เด็กชายนพวิชญ์ เวียงแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
30 53974 เด็กชายนราวิชญ์ บุญศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
31 53975 เด็กชายพีรณัฐ สงวนพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 53976 เด็กชายมณฑล วิริยะพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 53977 เด็กชายรชต พงศ์สุทธิ เบ็ญจะมะมหาราช
34 53978 เด็กชายรชต สุวรรณรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 53979 เด็กชายรัชชานนท์ แถบเกิด เบ็ญจะมะมหาราช
36 53980 เด็กชายสิทธินันท์ แก้วกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 53981 เด็กชายสิรวิชญ์ สินวิวัฒนกุล เบ็ญจะมะมหาราช
38 53982 เด็กชายอภินันท์ ไชยชมภู เบ็ญจะมะมหาราช
39 53983 เด็กชายอภิสิทธิ์ กุแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
40 53984 เด็กหญิงกุลรดา พลอ านวย เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 31  หมำยเลขหอ้งสอบ 848
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 53985 เด็กหญิงจิรชยา คาโบ เบ็ญจะมะมหาราช
2 53986 เด็กหญิงจิรัชญา สงวนดี เบ็ญจะมะมหาราช
3 53987 เด็กหญิงชนิญญานันท์ เหมือนฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 53988 เด็กหญิงชนิสา รักษา เบ็ญจะมะมหาราช
5 53989 เด็กหญิงชาลิสา ชารีแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
6 53990 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
7 53991 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดวงแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
8 53992 เด็กหญิงณัชชา พันธ์เลิศ เบ็ญจะมะมหาราช
9 53993 เด็กหญิงณัฐริกา แซ่ต้ัง เบ็ญจะมะมหาราช
10 53994 เด็กหญิงณิชนันทน์ ทองกรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 53995 เด็กหญิงธนัญญา บุญสอด เบ็ญจะมะมหาราช
12 53996 เด็กหญิงธวัลรัตน์ สินกังวาน เบ็ญจะมะมหาราช
13 53997 เด็กหญิงธัญชนก พันชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
14 53998 เด็กหญิงนิติรัฐ สุทธิกุล เบ็ญจะมะมหาราช
15 53999 เด็กหญิงปฐมาพร ไชยรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 54000 เด็กหญิงปวิชญา เชาวลิต เบ็ญจะมะมหาราช
17 54001 เด็กหญิงปิยวรรณ โตวัฒนกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
18 54002 เด็กหญิงพิชามญช์ เนตรวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 54003 เด็กหญิงแพรพลอย กระจายศรี เบ็ญจะมะมหาราช
20 54004 เด็กหญิงภัคจิรา สิทธิพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 54005 เด็กหญิงภาวิณี ทัศนพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
22 54006 เด็กหญิงรินรดา อ่อนสนิท เบ็ญจะมะมหาราช
23 54007 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ไชยกาล เบ็ญจะมะมหาราช
24 54008 เด็กหญิงสิริกร วิทศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
25 54009 เด็กหญิงอรวรา แก้วลี เบ็ญจะมะมหาราช
26 54010 เด็กชายกษิดิศ สีหานาม เบ็ญจะมะมหาราช
27 54011 เด็กชายจักรภพ สิงห์พันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 54012 เด็กชายจักรินทร์ บุญกอ เบ็ญจะมะมหาราช
29 54013 เด็กชายเจตนิพัทธ์ หอมวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 54014 เด็กชายธนกฤต ผุยพรม เบ็ญจะมะมหาราช
31 54015 เด็กชายธนกฤต บุญเย็น เบ็ญจะมะมหาราช
32 54016 เด็กชายธนกฤตธฤต ค าเพราะ เบ็ญจะมะมหาราช
33 54017 เด็กชายธนชัย เรืองภาสกร เบ็ญจะมะมหาราช
34 54018 เด็กชายปฏิภาณ อินทร์งาม เบ็ญจะมะมหาราช
35 54019 เด็กชายพงศ์พล กุลพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 54020 เด็กชายภัทรดนัย มั่นวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 54021 เด็กชายภูมินทร์ เกตวงศา เบ็ญจะมะมหาราช
38 54022 เด็กชายรัฐภูมิ รัตนโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
39 54023 เด็กชายวีรภัทร กองแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
40 54024 เด็กชายศิระณัฐ ฉวีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

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

1 54025 เด็กชายอภิวัฒน์ เพชรสุก เบ็ญจะมะมหาราช
2 54026 เด็กชายอัฐกร โพธิ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช
3 54027 เด็กชายอิทธิศักด์ิ บุญมาก เบ็ญจะมะมหาราช
4 54028 เด็กหญิงกันติชา วังอนานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 54029 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
6 54030 เด็กหญิงเขมิกา วินิจฉัย เบ็ญจะมะมหาราช
7 54031 เด็กหญิงจุธารพัฒน์ ฆารวิพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
8 54032 เด็กหญิงชนิตา มาลัย เบ็ญจะมะมหาราช
9 54033 เด็กหญิงชญานิตย์ ทวีสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 54034 เด็กหญิงฐิรดา กูลรัมย์ เบ็ญจะมะมหาราช
11 54035 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์ นิมิตรไชยาพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 54036 เด็กหญิงณัฐธิดา โสดาภักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
13 54037 เด็กหญิงณัฐวิภา รัตนพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 54038 เด็กหญิงตริญาภรณ์ ปานโชติ เบ็ญจะมะมหาราช
15 54039 เด็กหญิงธันยพร พิลาม เบ็ญจะมะมหาราช
16 54040 เด็กหญิงน้ าฝน ธีรลีกุล เบ็ญจะมะมหาราช
17 54041 เด็กหญิงปภัชญา ศรีละพล เบ็ญจะมะมหาราช
18 54042 เด็กหญิงปริยากร ผ่องแผ้ว เบ็ญจะมะมหาราช
19 54043 เด็กหญิงพิชชานันท์ บุญทน เบ็ญจะมะมหาราช
20 54044 เด็กหญิงพรธีรา จันทร์พวง เบ็ญจะมะมหาราช
21 54045 เด็กหญิงภัคจิรา ใจภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
22 54046 เด็กหญิงภัณฑิรา บุญรอด เบ็ญจะมะมหาราช
23 54047 เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรมนิล เบ็ญจะมะมหาราช
24 54048 เด็กหญิงวชิราภรณ์ หิปะนัด เบ็ญจะมะมหาราช
25 54049 เด็กหญิงวรีภรณ์ ส าอางค์อินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 54050 เด็กหญิงวีรยาพรรัตน์ บุญทน เบ็ญจะมะมหาราช
27 54051 เด็กหญิงศรันรัชต์ สุทธังฐิตินันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
28 54052 เด็กหญิงศศิธร สายโสภา เบ็ญจะมะมหาราช
29 54053 เด็กหญิงสกาวเดือน สีมาวัน เบ็ญจะมะมหาราช
30 54054 เด็กหญิงอนัญพร วงค์หนายโกด เบ็ญจะมะมหาราช
31 54055 เด็กชายชณัญญู พาพล เบ็ญจะมะมหาราช
32 54056 เด็กชายทศพร พจมานเมธี เบ็ญจะมะมหาราช
33 54057 เด็กชายธนกฤต ประมายะ เบ็ญจะมะมหาราช
34 54058 เด็กชายธนพร พิจารณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
35 54059 เด็กชายนันทวุฒิ ฮามสมพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 54060 เด็กชายประภากร เส้นทอง เบ็ญจะมะมหาราช
37 54061 เด็กชายเปรม อินทรหนองไผ่ เบ็ญจะมะมหาราช
38 54062 เด็กชายพสุวิชญ์ กุค าอู เบ็ญจะมะมหาราช
39 54063 เด็กชายพุทธิมา สุตันต้ังใจ เบ็ญจะมะมหาราช
40 54064 เด็กชายภคิน ลูกหยี เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 33  หมำยเลขหอ้งสอบ 424
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54065 เด็กชายภูริปกรณ์ พูลศรี เบ็ญจะมะมหาราช
2 54066 เด็กชายภูริศ ศรีดาโคตร เบ็ญจะมะมหาราช
3 54067 เด็กชายภูวนัย พิชญาจิตติพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 54068 เด็กชายรุจินพ วงศ์ค าเหลา เบ็ญจะมะมหาราช
5 54069 เด็กชายศตวรรษ ทวีศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
6 54070 เด็กชายอธิชาติ อิสดี เบ็ญจะมะมหาราช
7 54071 เด็กชายอภิลักข์ ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหาราช
8 54072 เด็กชายเอกกิตติ อุค า เบ็ญจะมะมหาราช
9 54073 เด็กชายเอื้ออังกูร นาสารี เบ็ญจะมะมหาราช
10 54074 เด็กหญิงกาญจนา ลายประดิษฐกร เบ็ญจะมะมหาราช
11 54075 เด็กหญิงจิดาภา ตียาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 54076 เด็กหญิงจุฑานุช ช่วงโชติ เบ็ญจะมะมหาราช
13 54077 เด็กหญิงณัฏฐิกาญจน์ อารีกุล เบ็ญจะมะมหาราช
14 54078 เด็กหญิงธัญรดา ไชยราช เบ็ญจะมะมหาราช
15 54079 เด็กหญิงธันยพร ภูครองแง่ เบ็ญจะมะมหาราช
16 54080 เด็กหญิงเบญญาภา พวงอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 54081 เด็กหญิงปองขวัญ จันทวี เบ็ญจะมะมหาราช
18 54082 เด็กหญิงปานดวงใจ ราชอุดม เบ็ญจะมะมหาราช
19 54083 เด็กหญิงพลอยจันทรัช วิมุกตานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 54084 เด็กหญิงพีรดา เนตรวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 54085 เด็กหญิงภัคจิรา ศรีรักษา เบ็ญจะมะมหาราช
22 54086 เด็กหญิงภัคจิราพร บุญเรือง เบ็ญจะมะมหาราช
23 54087 เด็กหญิงภัทรพร อดทน เบ็ญจะมะมหาราช
24 54088 เด็กหญิงรดา ต้ังมิตรประชา เบ็ญจะมะมหาราช
25 54089 เด็กหญิงลภัสรดา ค าชัย เบ็ญจะมะมหาราช
26 54090 เด็กหญิงวรนิษฐา แซ่จึง เบ็ญจะมะมหาราช
27 54091 เด็กหญิงวรรณรัตน์ แสงงาม เบ็ญจะมะมหาราช
28 54092 เด็กหญิงสิตานัน มีพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
29 54093 เด็กหญิงสิริวดี ธานี เบ็ญจะมะมหาราช
30 54094 เด็กหญิงสุธิตา สุขเกษม เบ็ญจะมะมหาราช
31 54095 เด็กหญิงสุพรรษา คามดา เบ็ญจะมะมหาราช
32 54096 เด็กหญิงอชิรญา ศิลารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 54097 เด็กหญิงอริสา ล้ิมวัฒนาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
34 54098 เด็กหญิงอุฌณีย์ ขันทอง เบ็ญจะมะมหาราช
35 54099 เด็กหญิงเอื้อการย์ หมั้นทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 54100 เด็กชายกัญจน์ ค าหงษา เบ็ญจะมะมหาราช
37 54101 เด็กชายคมชาญ โสมมา เบ็ญจะมะมหาราช
38 54102 เด็กชายชิษณุชา สมุทรรัตนากร เบ็ญจะมะมหาราช
39 54103 เด็กชายณพพล กล่ินระคนธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
40 54104 เด็กชายณัฐภัทร ต่อน้อย เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 34  หมำยเลขหอ้งสอบ 425
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54105 เด็กชายธนกฤต วิวิตรกุล เบ็ญจะมะมหาราช
2 54106 เด็กชายธนพนธ์ มณีภาค เบ็ญจะมะมหาราช
3 54107 เด็กชายธนาธิป ทองมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
4 54108 เด็กชายธีธัช คูสิริ เบ็ญจะมะมหาราช
5 54109 เด็กชายนนท์ธวัฒน์ ภิบาลวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 54110 เด็กชายนิธิกร มูลประดับ เบ็ญจะมะมหาราช
7 54111 เด็กชายพงษ์ศธร อุ่นเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
8 54112 เด็กชายภานุพงศ์ พุ่มจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 54113 เด็กชายรัฐภัทร์ ศรีปราชญ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 54114 เด็กชายวรสฤษฎิ์ ทับทอง เบ็ญจะมะมหาราช
11 54115 เด็กชายอภิวัฒน์ รอดเทียน เบ็ญจะมะมหาราช
12 54116 เด็กหญิงกชณิกร ธนนรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
13 54117 เด็กหญิงกัลยมนต์ สีหะนันท์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 54118 เด็กหญิงเกตน์นิภา ยิ่งยง เบ็ญจะมะมหาราช
15 54119 เด็กหญิงจิรภัทร บุญสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 54120 เด็กหญิงชลธิชา ภาระคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
17 54121 เด็กหญิงณัฐวิภา เจริญพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 54122 เด็กหญิงทยิตา กองพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
19 54123 เด็กหญิงทวิวร สีหะวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
20 54124 เด็กหญิงธนาธร อดิพัฒน์ตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
21 54125 เด็กหญิงเบญญทิพย์ วงศ์กาศ เบ็ญจะมะมหาราช
22 54126 เด็กหญิงปภาดา โอมณีเขียว เบ็ญจะมะมหาราช
23 54127 เด็กหญิงปาฏิหาริย์ ผาสุข เบ็ญจะมะมหาราช
24 54128 เด็กหญิงปาลิตา ปุระมาปัด เบ็ญจะมะมหาราช
25 54129 เด็กหญิงพลอยปภัส พงศ์เดชธนันชัย เบ็ญจะมะมหาราช
26 54130 เด็กหญิงพัชรพร นามศรี เบ็ญจะมะมหาราช
27 54131 เด็กหญิงพาขวัญ ปลูกเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
28 54132 เด็กหญิงแพรววนิต โชคชนะ เบ็ญจะมะมหาราช
29 54133 เด็กหญิงมานิตา ปุสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 54134 เด็กหญิงรมิดา เวฬุวนารักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 54135 เด็กหญิงรวิสรา วรเวทย์มงคล เบ็ญจะมะมหาราช
32 54136 เด็กหญิงวรรณยุดา จารุการ เบ็ญจะมะมหาราช
33 54137 เด็กหญิงวารินรัตน์ สายพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 54138 เด็กหญิงวิภาดา นกเพชร เบ็ญจะมะมหาราช
35 54139 เด็กหญิงวีรยา คันธจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 54140 เด็กหญิงศลิษา เจียมวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 54141 เด็กหญิงศุภกานต์ บุญชัยแสน เบ็ญจะมะมหาราช
38 54142 เด็กหญิงสิริฐา ผลาทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
39 54143 เด็กหญิงสุพิชชา โพธิดารา เบ็ญจะมะมหาราช
40 54144 เด็กหญิงหทัยชนก พัดวิจิตร เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 35  หมำยเลขหอ้งสอบ 431
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54145 เด็กชายกฤติกร สิงหัษฐิต เบ็ญจะมะมหาราช
2 54146 เด็กชายกันติทัต บุญชุ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
3 54147 เด็กชายขัตติยะพงษ์ เมฆไธสง เบ็ญจะมะมหาราช
4 54148 เด็กชายคชาเทพ สุริยพันตรี เบ็ญจะมะมหาราช
5 54149 เด็กชายจิรพัฒน์ พูลศรี เบ็ญจะมะมหาราช
6 54150 เด็กชายจิรายุส แซ่ตัง เบ็ญจะมะมหาราช
7 54151 เด็กชายฉัตรดนัย ประทุมแย้ม เบ็ญจะมะมหาราช
8 54152 เด็กชายชาญชาติ จารุการ เบ็ญจะมะมหาราช
9 54153 เด็กชายชิษณุพงศ์ ทองค า เบ็ญจะมะมหาราช
10 54154 เด็กชายโชติพัฒน์ เพชรภูวสวัสด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
11 54155 เด็กชายเนติธร ศรีแสน เบ็ญจะมะมหาราช
12 54156 เด็กชายปกป้อง ผุดผ่อง เบ็ญจะมะมหาราช
13 54157 เด็กชายปิยะพงษ์ เชิดฉาย เบ็ญจะมะมหาราช
14 54158 เด็กชายพัชระพงศ์ วรรณภักดี เบ็ญจะมะมหาราช
15 54159 เด็กชายภูริพัฒน์ ธรรมสัตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 54160 เด็กชายภูริภัทร องค์สถาพร เบ็ญจะมะมหาราช
17 54161 เด็กชายรชา พนาดร เบ็ญจะมะมหาราช
18 54162 เด็กชายสิรดนัย ยานู เบ็ญจะมะมหาราช
19 54163 เด็กชายอธิศ ตลับทอง เบ็ญจะมะมหาราช
20 54164 เด็กหญิงกมลลักษณ์ วรไวย์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 54165 เด็กหญิงกิตติยา พิลาทอง เบ็ญจะมะมหาราช
22 54166 เด็กหญิงขนิษฐาภรณ์ แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
23 54167 เด็กหญิงจริยาวดี เกียรติศรีอุบล เบ็ญจะมะมหาราช
24 54168 เด็กหญิงชนกานต์ ประจิตร เบ็ญจะมะมหาราช
25 54169 เด็กหญิงชนารดี ประสานสงฆ์ เบ็ญจะมะมหาราช
26 54170 เด็กหญิงชนิสรา ศรีจ าปา เบ็ญจะมะมหาราช
27 54171 เด็กหญิงฐิตาพร อุทัยศรี เบ็ญจะมะมหาราช
28 54172 เด็กหญิงฌัชชา โฉมเฉลา เบ็ญจะมะมหาราช
29 54173 เด็กหญิงณัชชา วงศ์วราพุทธ เบ็ญจะมะมหาราช
30 54174 เด็กหญิงนิตยาภรณ์ นครชัย เบ็ญจะมะมหาราช
31 54175 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิทธิธรรม เบ็ญจะมะมหาราช
32 54176 เด็กหญิงปูชิตา ไชยโกฏิ เบ็ญจะมะมหาราช
33 54177 เด็กหญิงพิชญธิดา โคตรวันทา เบ็ญจะมะมหาราช
34 54178 เด็กหญิงแพรวา มวลชนชนะ เบ็ญจะมะมหาราช
35 54179 เด็กหญิงภัทรียา ชินาภาษ เบ็ญจะมะมหาราช
36 54180 เด็กหญิงภีรญา พรหมดวง เบ็ญจะมะมหาราช
37 54181 เด็กหญิงมีนา บุดสีนนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 54182 เด็กหญิงรินรดา ทรัพย์คูณ เบ็ญจะมะมหาราช
39 54183 เด็กหญิงวรดา สายแวว เบ็ญจะมะมหาราช
40 54184 เด็กหญิงวรางคณา วงษาศรี เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 36  หมำยเลขหอ้งสอบ 432
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54185 เด็กหญิงวริศรา วงค์ศรี เบ็ญจะมะมหาราช
2 54186 เด็กหญิงศรัณย์พร เหง้าแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
3 54187 เด็กหญิงศิริกาญจน์ พิลาศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 54188 เด็กหญิงอารดา พลทรัพย์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช
5 54189 เด็กหญิงอารียา ไชยพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
6 54190 เด็กชายกษิภณ นัทธีศรี เบ็ญจะมะมหาราช
7 54191 เด็กชายกันตพิชญ์ พรมสุ เบ็ญจะมะมหาราช
8 54192 เด็กชายกันตภณ พรหมชุณห์ เบ็ญจะมะมหาราช
9 54193 เด็กชายกิตติภพ กมลภากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 54194 เด็กชายฐธนัช บุญรักษา เบ็ญจะมะมหาราช
11 54195 เด็กชายณัชภัค พวงสุข เบ็ญจะมะมหาราช
12 54196 เด็กชายธีร์ ธีวันดา เบ็ญจะมะมหาราช
13 54197 เด็กชายปริญญา โสภากัณฑ์ เบ็ญจะมะมหาราช
14 54198 เด็กชายธรากร ทองน้อยนุ้ย เบ็ญจะมะมหาราช
15 54199 เด็กชายพิทักษ์วุฒ สันพนวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 54200 เด็กชายภูริณัฐ ดนตรีรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 54201 เด็กชายภูรินทร์ ต้ังเสริมสุขทวี เบ็ญจะมะมหาราช
18 54202 เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญชู เบ็ญจะมะมหาราช
19 54203 เด็กชายศถคุณ นนทา เบ็ญจะมะมหาราช
20 54204 เด็กชายสิรภพ จิรนภาวิบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 54205 เด็กชายอธิษฐ์ โชติทิฆัมพร เบ็ญจะมะมหาราช
22 54206 เด็กชายอลงกรณ์ ค าตา เบ็ญจะมะมหาราช
23 54207 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จุระยา เบ็ญจะมะมหาราช
24 54208 เด็กหญิงกุลธิดา จ าปาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
25 54209 เด็กหญิงจิรัชญา จ าปาศรี เบ็ญจะมะมหาราช
26 54210 เด็กหญิงฑิตยา อบอุ่น เบ็ญจะมะมหาราช
27 54211 เด็กหญิงณฐนนท์ ทองอ้วน เบ็ญจะมะมหาราช
28 54212 เด็กหญิงณัฐนพินญาณ์ ทิวะพล เบ็ญจะมะมหาราช
29 54213 เด็กหญิงณิศา เหลืองรุ่งโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
30 54214 เด็กหญิงเปมิกา ทิณพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 54215 เด็กหญิงผกามาศ บรรเทิงสุข เบ็ญจะมะมหาราช
32 54216 เด็กหญิงพชรพร ลัทธิวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
33 54217 เด็กหญิงพรรณนัดดา จันทร์สด เบ็ญจะมะมหาราช
34 54218 เด็กหญิงพลอยตะวัน ขันอาสา เบ็ญจะมะมหาราช
35 54219 เด็กหญิงภัสสร์ริน หงษ์อินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 54220 เด็กหญิงรัชนัดดา ขอสุข เบ็ญจะมะมหาราช
37 54221 เด็กหญิงวรภัทร อุปทอง เบ็ญจะมะมหาราช
38 54222 เด็กหญิงวรินทร ยอดแสวง เบ็ญจะมะมหาราช
39 54223 เด็กหญิงศศิธร ทบเทิบ เบ็ญจะมะมหาราช
40 54224 เด็กหญิงสิริวรรณวลี ศรีอุดร เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 37  หมำยเลขหอ้งสอบ 433
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54225 เด็กหญิงอรนิดา สิงหัษฐิต เบ็ญจะมะมหาราช
2 54226 เด็กชายกรณ์ สุรพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 54227 เด็กชายชยุต สุภสร เบ็ญจะมะมหาราช
4 54228 เด็กชายฐานิฏฐ์ ก้องสมุทร เบ็ญจะมะมหาราช
5 54229 เด็กชายณภัทร ลีนาราช เบ็ญจะมะมหาราช
6 54230 เด็กชายธีรภัทร ส าเภานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
7 54231 เด็กชายนฤบดินทร์ ทองมั่น เบ็ญจะมะมหาราช
8 54232 เด็กชายนิติธรรม นารถน้ าพอง เบ็ญจะมะมหาราช
9 54233 เด็กชายพงศ์ธนา ตันทะรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 54234 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรินัย เบ็ญจะมะมหาราช
11 54235 เด็กชายพุฒิเมธ นิยกิจ เบ็ญจะมะมหาราช
12 54236 เด็กชายภูรินท์ แซ่อึ้ง เบ็ญจะมะมหาราช
13 54237 เด็กชายรชต วงใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช
14 54238 เด็กชายศุภวิชญ์ ตรงดี เบ็ญจะมะมหาราช
15 54239 เด็กชายกชรัตน์ สันตะพันธุ์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 54240 เด็กหญิงกรกนก วรพิมพ์รัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
17 54241 เด็กหญิงจิรัชญา สวัสด์ิพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 54242 เด็กหญิงณัฐภรณ์ เกตุพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช
19 54243 เด็กหญิงทักษกร กุแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
20 54244 เด็กหญิงทักษพร สานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 54245 เด็กหญิงธนัชพร จันดี เบ็ญจะมะมหาราช
22 54246 เด็กหญิงธัญชนก พิริยะธนาพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 54247 เด็กหญิงธัญธิตา เพชรมาก เบ็ญจะมะมหาราช
24 54248 เด็กหญิงธัณย์นิชา พิมพ์พรหมมา เบ็ญจะมะมหาราช
25 54249 เด็กหญิงปภาวรินท์ ระจินดา เบ็ญจะมะมหาราช
26 54250 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีเทศ เบ็ญจะมะมหาราช
27 54251 เด็กหญิงปานเลขา ยืนยิ่ง เบ็ญจะมะมหาราช
28 54252 เด็กหญิงปารีณา วงษ์ค า เบ็ญจะมะมหาราช
29 54253 เด็กหญิงไปรยา จันทมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
30 54254 เด็กหญิงพลอยชมพู ตียาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช
31 54255 เด็กหญิงภัทรวดี ภูนะยา เบ็ญจะมะมหาราช
32 54256 เด็กหญิงรักษิณา อุทัยศรี เบ็ญจะมะมหาราช
33 54257 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ พันธุระ เบ็ญจะมะมหาราช
34 54258 เด็กหญิงลัลน์ลลิล วิสุตกุล เบ็ญจะมะมหาราช
35 54259 เด็กหญิงศิริประภา สินทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 54260 เด็กหญิงอชิรญา กิ่งบู เบ็ญจะมะมหาราช
37 54261 เด็กหญิงอรฎา จิตวรวิสุทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 54262 เด็กชายณัฐวัตร โพธิ์แดง เบ็ญจะมะมหาราช
39 54263 เด็กชายนราธิป จันทร์มาลา เบ็ญจะมะมหาราช
40 54264 เด็กชายปัณณทัต บุพตา เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 38  หมำยเลขหอ้งสอบ 434
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54265 เด็กชายปิยะศักด์ิ พาชอบ เบ็ญจะมะมหาราช
2 54266 เด็กชายแผ่นดิน จันทร์เต็ม เบ็ญจะมะมหาราช
3 54267 เด็กชายพลาธิป เลรุ่งรดิศ เบ็ญจะมะมหาราช
4 54268 เด็กชายพุฒิพงศ์ โพนทัน เบ็ญจะมะมหาราช
5 54269 เด็กชายภคว แซ่โค้ว เบ็ญจะมะมหาราช
6 54270 เด็กชายภูชิสส์ เรืองมัจฉา เบ็ญจะมะมหาราช
7 54271 เด็กชายเมธัส พิมพ์หาร เบ็ญจะมะมหาราช
8 54272 เด็กชายวิทิต ง้าวทอง เบ็ญจะมะมหาราช
9 54273 เด็กชายศิรวิชญ์ ศรีคราม เบ็ญจะมะมหาราช
10 54274 เด็กชายอภิวิชญ์ คูสิริ เบ็ญจะมะมหาราช
11 54275 เด็กชายอริญชย์ เอกวัฒนโชติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
12 54276 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ส าเภา เบ็ญจะมะมหาราช
13 54277 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ประเสริฐศรี เบ็ญจะมะมหาราช
14 54278 เด็กหญิงกานต์ธิดา เจนศิริศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
15 54279 เด็กหญิงกานต์สิรี บุญยิ่ง เบ็ญจะมะมหาราช
16 54280 เด็กหญิงคริมา ชัยราช เบ็ญจะมะมหาราช
17 54281 เด็กหญิงจิณณ์จุฑามาศภ์ จันทมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
18 54282 เด็กหญิงจิตรวรรณ ตันติปัญจพร เบ็ญจะมะมหาราช
19 54283 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญนูน เบ็ญจะมะมหาราช
20 54284 เด็กหญิงทับทิม เทียมทัศน์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 54285 เด็กหญิงธนัญชภรณ์ บัวงาม เบ็ญจะมะมหาราช
22 54286 เด็กหญิงนัทธมน กุลบุญญา เบ็ญจะมะมหาราช
23 54287 เด็กหญิงนันท์นภัช ศิริโชคไพศาลกุล เบ็ญจะมะมหาราช
24 54288 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีล้วน เบ็ญจะมะมหาราช
25 54289 เด็กหญิงพิชญานันท์ สุวรรณกูฏ เบ็ญจะมะมหาราช
26 54290 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินาพร เบ็ญจะมะมหาราช
27 54291 เด็กหญิงรสิตา กุลประฑีปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
28 54292 เด็กหญิงลดา ล้ิมสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
29 54293 เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์สาม เบ็ญจะมะมหาราช
30 54294 เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีสุข เบ็ญจะมะมหาราช
31 54295 เด็กหญิงศิศิรา ธรรมรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 54296 เด็กหญิงศุภิสรา ตีระสิทธิพล เบ็ญจะมะมหาราช
33 54297 เด็กหญิงสุพิชญา โมขศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช
34 54298 เด็กชายกฤตเมธ จิตรมั่น เบ็ญจะมะมหาราช
35 54299 เด็กชายณธัช ทัพถาวร เบ็ญจะมะมหาราช
36 54300 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ ประไพชาติ เบ็ญจะมะมหาราช
37 54301 เด็กชายธวิน วจีเกษม เบ็ญจะมะมหาราช
38 54302 เด็กชายธาดาพงศ์ แซ่ล้ี เบ็ญจะมะมหาราช
39 54303 เด็กชายธีรวุฒิ พลอยจินดามณี เบ็ญจะมะมหาราช
40 54304 เด็กชายบรรณวิชญ์ สร้อยจักร เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 39  หมำยเลขหอ้งสอบ 435
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54305 เด็กชายปฐวี โรจนวรเกียรติ เบ็ญจะมะมหาราช
2 54306 เด็กชายปัณณวิชญ์ ต้ังกิจศิริโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 54307 เด็กชายวรกร สมพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 54308 เด็กชายศุธนานิกร อินอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช
5 54309 เด็กชายสุทธิกานต์ กริชจนรัช เบ็ญจะมะมหาราช
6 54310 เด็กชายอชิรวิชญ์ กัณหา เบ็ญจะมะมหาราช
7 54311 เด็กชายอัครวินท์ ไชยจิตร เบ็ญจะมะมหาราช
8 54312 เด็กชายอาติวิชญ์ อินทา เบ็ญจะมะมหาราช
9 54313 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ ปัญจเวทีกุล เบ็ญจะมะมหาราช
10 54314 เด็กหญิงงามพิศ ศรีธัญ เบ็ญจะมะมหาราช
11 54315 เด็กหญิงชัญญากาญจน์ ตรีจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช
12 54316 เด็กหญิงนันทชพร สุร าไพ เบ็ญจะมะมหาราช
13 54317 เด็กหญิงนันทพร จิตปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช
14 54318 เด็กหญิงนันทิกานต์ สุขใจ เบ็ญจะมะมหาราช
15 54319 เด็กหญิงนัยดา สายโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 54320 เด็กหญิงประวีณ์นุช โคตรมงคล เบ็ญจะมะมหาราช
17 54321 เด็กหญิงปาณิสรา อุไรรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
18 54322 เด็กหญิงปิยธิดา ธนาพรพาณิชย์กุล เบ็ญจะมะมหาราช
19 54323 เด็กหญิงพัทธนันท์ ขันแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
20 54324 เด็กหญิงพีรดา สมมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
21 54325 เด็กหญิงโยษิตา บุญส่ง เบ็ญจะมะมหาราช
22 54326 เด็กหญิงวรรณธร หลักค า เบ็ญจะมะมหาราช
23 54327 เด็กหญิงวรัทยา พรมน้อย เบ็ญจะมะมหาราช
24 54328 เด็กหญิงศรัญย์ภรณ์ หอมหวล เบ็ญจะมะมหาราช
25 54329 เด็กหญิงศุภนิตา ฉัตรด ารงสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
26 54330 เด็กหญิงสุพิชญา ขุนจิตรงาม เบ็ญจะมะมหาราช
27 54331 เด็กหญิงหทัยรัตน์ กาลพันธา เบ็ญจะมะมหาราช
28 54332 เด็กหญิงอรนิชา สุขพลับพลา เบ็ญจะมะมหาราช
29 54333 เด็กหญิงอรปรียา จันทร์แดง เบ็ญจะมะมหาราช
30 54334 เด็กชายกัญจน์ ฤกษ์สมสุนัย เบ็ญจะมะมหาราช
31 54335 เด็กชายคามิน จิรรัชตาภรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช
32 54336 เด็กชายชนาธิป โควสุรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
33 54337 เด็กชายชินวัตร อุตส่าห์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 54338 เด็กชายธนัทนันท์ พร้อมพรชัย เบ็ญจะมะมหาราช
35 54339 เด็กชายเบนจามิน เชื้อชม เบ็ญจะมะมหาราช
36 54340 เด็กชายปุณยวัจน์ กุลศิโรรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
37 54341 เด็กชายพชร ปิยะรัตน์มานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช
38 54342 เด็กชายภัทรชัย กายแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
39 54343 เด็กชายภัทรพล พรมส าสี เบ็ญจะมะมหาราช
40 54344 เด็กชายราชพงษ์ ศรีศุภโอฬาร เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 40  หมำยเลขหอ้งสอบ 436
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54345 เด็กชายวัฒวุฒิ มิ่งบุญ เบ็ญจะมะมหาราช
2 54346 เด็กชายวิชวินท์ พิชญาจิตติพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 54347 เด็กชายศุภชัย สุพรรณไชยมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช
4 54348 เด็กชายอภิชัย วิริยะสืบพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
5 54349 เด็กหญิงกชพร วงศ์สุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
6 54350 เด็กหญิงกุลนรี เพียรทอง เบ็ญจะมะมหาราช
7 54351 เด็กหญิงเขมฐนิชศา ฤาชา เบ็ญจะมะมหาราช
8 54352 เด็กหญิงชัญญา ชิดดี เบ็ญจะมะมหาราช
9 54353 เด็กหญิงธมนวรรณ พรเกียรติคุณ เบ็ญจะมะมหาราช
10 54354 เด็กหญิงบุณย์สิตา ชุนสนิท เบ็ญจะมะมหาราช
11 54355 เด็กหญิงปรายฟ้า ทวีชัยธนสกุล เบ็ญจะมะมหาราช
12 54356 เด็กหญิงพัชรารัตน์ อติเชษฐ์ธนิศ เบ็ญจะมะมหาราช
13 54357 เด็กหญิงพิชชาพร ทองนุ่ม เบ็ญจะมะมหาราช
14 54358 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กรุณา เบ็ญจะมะมหาราช
15 54359 เด็กหญิงแพรวา ทิพรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช
16 54360 เด็กหญิงมานิตา วงษา เบ็ญจะมะมหาราช
17 54361 เด็กหญิงศรุตา สายงาม เบ็ญจะมะมหาราช
18 54362 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สระทองขม เบ็ญจะมะมหาราช
19 54363 เด็กหญิงอริสรา โอบอ้อมกุล เบ็ญจะมะมหาราช
20 54364 เด็กชายกฤชณัท ไชยรา เบ็ญจะมะมหาราช
21 54365 เด็กชายคุณวุฒิ บุญมี เบ็ญจะมะมหาราช
22 54366 เด็กชายนนทนัช จงสุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช
23 54367 เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองเทพ เบ็ญจะมะมหาราช
24 54368 เด็กชายปณิธิ บุญเกิด เบ็ญจะมะมหาราช
25 54369 เด็กชายพัทธดนย์ ค าพรหม เบ็ญจะมะมหาราช
26 54370 เด็กชายพิชญุตม์ ไกษร เบ็ญจะมะมหาราช
27 54371 เด็กชายพุทธิเมธา ตังคโณบล เบ็ญจะมะมหาราช
28 54372 เด็กชายภูริ นามสุโพธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
29 54373 เด็กชายภูริณัฐ สมชัย เบ็ญจะมะมหาราช
30 54374 เด็กชายรัชชานนท์ ศูนย์โศรก เบ็ญจะมะมหาราช
31 54375 เด็กชายวริทธิ์ พิชญาสาธิต เบ็ญจะมะมหาราช
32 54376 เด็กชายวสุนธา พรรณพานิช เบ็ญจะมะมหาราช
33 54377 เด็กชายศิริวัฒน์ กิจชาญไพบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช
34 54378 เด็กชายสิรภพ แก้วอร่าม เบ็ญจะมะมหาราช
35 54379 เด็กหญิงขวัญพร สาธุสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช
36 54380 เด็กหญิงชนกพร สายสมาน เบ็ญจะมะมหาราช
37 54381 เด็กหญิงฐิติมา ระวีวงค์อโนทัย เบ็ญจะมะมหาราช
38 54382 เด็กหญิงนิรชา ธงไชย เบ็ญจะมะมหาราช
39 54383 เด็กหญิงปพัชญา วงศ์สุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช
40 54384 เด็กหญิงปาณิสรา มุทิตาสกุล เบ็ญจะมะมหาราช



บญัชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย Thai Test 2015

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

หอ้งสอบที่ 41  หมำยเลขหอ้งสอบ 441
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุลผู้เข้าสอบ สถานศึกษา

1 54385 เด็กหญิงปาลิดา เอกวัฒนโชติกุล เบ็ญจะมะมหาราช
2 54386 เด็กหญิงปิยาพัชร พูนไนย์ เบ็ญจะมะมหาราช
3 54387 เด็กหญิงพรพรรณภัทร พันธ์สว่าง เบ็ญจะมะมหาราช
4 54388 เด็กหญิงพิชชาพร จิตต์เจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
5 54389 เด็กหญิงพีรดา พงศ์จรรยากุล เบ็ญจะมะมหาราช
6 54390 เด็กหญิงรินดาวดี ขจัดมลทิน เบ็ญจะมะมหาราช
7 54391 เด็กหญิงวรรณรดา ทองประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช
8 54392 เด็กหญิงสิรภัทร พรเจริญ เบ็ญจะมะมหาราช
9 54393 เด็กหญิงสิรินดา อุทธสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช
10 10001 เด็กหญิงปพิชชญา  ราช้อน พิบูลมังสาหาร
11 10002 เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีสมโภชน์ พิบูลมังสาหาร
12 10003 เด็กหญิงสิริยากร  ศิริเทศ เทศบาลวารินวิชาชาติ
13 10004 เด็กชายอนรรฆ  นาคแนวดี อัสสัมชัญอุบลราชธานี
14 10005 เด็กชายดาวพล  คนรู้ ปทุมพิทยาคม
15 10006 เด็กหญิงสุวิชญาน์  เวชกามา เตรียมอุบลศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
16 10007 เด็กชายพีระพงษ์  สุมงคล นารีนุกูล
17 10008 เด็กหญิงอังควิภา  ผลทวี เตรียมอุบลศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
18 10009 เด็กหญิงขวัญจิรา  อิโต้ ฮ้ัวเฉียวอุบลราชธานี 2
19 10010 เด็กหญิงณิชาพัชร์  บ ารุงศิลป์ ฮ้ัวเฉียวอุบลราชธานี 2
20 10011 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินธร  พลสงคราม ฮ้ัวเฉียวอุบลราชธานี 2
21 10012 เด็กหญิงหม่อนไหม  ตรีชินะพงศ์ ฮ้ัวเฉียวอุบลราชธานี 2
22 10013 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองขัน ฮ้ัวเฉียวอุบลราชธานี 2
23 10014 เด็กชายธรวรรษ  รัศมีทอง ยโสธรพิทยาคม
24 10015 เด็กหญิงกชพร  นุ่มโพธิ์ อ านาจเจริญ
25 10016 เด็กชายธนภัทร  คุณา อัสสัมชัญอุบลราชธานี
26 10017 เด็กชายพงศ์พิสุทธ์  ดีเมืองปัก อาเวมารีอาอุบลราชธานี
27 10018 เด็กชายชาญยุทธ  แสงวิเชียร นารีนุกูล
28
29
30
31
32
33
34
35


