
เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 ๕๐๐๑ นางสาวสุปรียา    ชัยรัตน์ ม.๕ บณุฑริกวิทยาคาร
2 ๕๐๐๒ นางสาวชฎธาร     พิมพ์รัตน์ ม.๕ พิบลูมังสาหาร
3 ๕๐๐๓ นางสาวกมลวรรณ   บญุมาก ม.๕ อ านาจเจริญ
4 ๕๐๐๔ นางสาวธวัลรัตน ์  แปน้สุขเย็น ม.๕ อ านาจเจริญ
5 ๕๐๐๕ นางสาวอุษณีณ์    อุงคะระษี ม.๕ อ านาจเจริญ
6 ๕๐๐๖ นางสาวกมลลักษณ์   บตุรสมศรี ม.๕ อ านาจเจริญ
7 ๕๐๐๗ นางสาวธนพร     ประแดงปยุ ม.๕ อ านาจเจริญ
8 51432 นายพงศ์พล  พรหมดวง ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
9 51433 นายพสิษฐ์  สระโสม ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช

10 51437 นายพีรกานต์  พึ่งเพ็ง ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
11 51462 นายกฤษณพงศ์  ศิริขันธ์ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
12 51463 นายจิตพิภทัรชัย  สร้อยจักร ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
13 51464 นายเชษฐพงศ์  ศิวะเทเวศร์ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
14 51466 นายธนธรณ์  วงศ์เลิศธรรม ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
15 51474 นายวงศธร  อังกูรพิทักษ์ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
16 51504 นายนจิพันธ์  จิตปญัญา ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
17 51507 นายพุฒิพงศ์  พาดี ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
18 51509 นายรณกฤต  ขอขจายเกียรติ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
19 51510 นายรัชพล  ประดับศรี ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
20 51511 นายเอื้ออังกูร  จูมสีมา ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
21 51541 นายสิรวิชญ์  ลือไธสงค์ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
22 51813 นายต่อเกียรติ  กาวิชัย ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
23 54394 นายทิพย์พชร  จิตพรรณวรรณ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
24 53495 นายภาสกร  รัศมีทอง ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
25 51444 นางสาวชนดิา  คลังตระกูล ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
26 51445 นางสาวภรีตยา  ภบูญุคง ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
27 51447 นางสาวณัฐวดี  เคลียพวงพิทย์ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
28 51448 นางสาวนภทัรศุกานต์  แสนทวีสุข ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
29 51460 นางสาวอภญิญา  แซ่จึง ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
30 51461 นางสาวอาภสัรา  แสนค ามูล ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
31 51480 นางสาวณัฐธิดา  มัศยามาศ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
32 51517 นางสาวธนญัญา  จิตสันติกุล ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
33 51523 นางสาวบษุกร  ไชยษา ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
34 51524 นางสาวปทัมพร  บญุขันธ์ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
35 51526 นางสาวภาราดา  บญุโต ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
36 51530 นางสาวเมธาพร  สิทธิประเสริฐ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
37 51533 นางสาวสุภสัสร  ภาตุบตุร ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
38 51557 นางสาวพิชญาภา  เลรุ่งรดิศ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
39 51585 นางสาวพรลภสั  จารุพันธ์ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
40 51878 นางสาวจิดาภา  ต้ังสถิตย์ ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
41 52102 นางสาวศตญาพร  เกษไธสง ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช
42 54396 นางสาวกัญญณัท  ผิวละออง ม.๕/๑ เบญ็จะมะมหาราช

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.

หอ้งสอบที ่๑  หมำยเลขหอ้งสอบ 811



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51427 นายชวกร  เพียรท า ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
2 51429 นายทรงพล  โควสุรัตน์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
3 51430 นายแทนไท  พรส่ี ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
4 51438 นายภมีภทัร  เพ็งแปน้ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
5 51439 นายภมูิพัฒน ์ คล้ายชม ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
6 51468 นายธัชกร  สมพงษ์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
7 51471 นายปณัณ์ศิวะ  ศรีละพันธ์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
8 51473 นายพณวรรตน ์ เมืองจันทร์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
9 51475 นายศุภณัฐ  อานไธสง ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช

10 51476 นายสุวิทัศน ์ กุลประฑีปญัญา ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
11 51535 นายณัฐเมธี  บญุสว่าง ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
12 51571 นายพสิษฐ์  เจียรกูล ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
13 51812 นายณัฐชัย  ประสิทธิ์ภริูปรีชา ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
14 51825 นายอภสิิทธิ์  สะสมผลสวัสด์ิ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
15 50686 นางสาวพิมพกานต์  วีระกุล ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
16 51458 นางสาวสิรินดา  วรพิมพ์รัตน์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
17 51478 นางสาวจิตต์นภา  สายเสมา ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
18 51493 นางสาวศุภสิรา  ศรศิลป์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
19 51496 นางสาวอนชุสรา  เหลืองรุ่งโรจน์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
20 51512 นางสาวกิตติกา  ใต้โพธิ์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
21 51514 นางสาวณัชชาพร  ส าเภา ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
22 51518 นางสาวธัญลักษณ์  เพชรดี ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
23 51519 นางสาวธัญวรัตน ์ สาเมฆ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
24 51521 นางสาวนภสร  การินทร์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
25 51522 นางสาวบุณฑริกา  พริิยะกจิไพบูลย์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
26 51525 นางสาวภทรพรรณ  เหล่าไพบลูย์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
27 51532 นางสาวสุพิชญา  ทุมมา ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
28 51549 นางสาวณัฏฐนกิา  บญุเทียม ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
29 51551 นางสาวธนภร  ศรีโชค ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
30 51563 นางสาวอารียา  สมคณะ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
31 51576 นางสาวโกมลมาลย์  กิตติพานชิกุล ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
32 51592 นางสาวศศิประภา  สมาธิ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
33 54397 นางสาวมาชิดา  วงษ์จันทร์ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
34 54398 นางสาวภารดา  กุลเกษ ม.๕/๒ เบญ็จะมะมหาราช
35 50637 นายธนกร  กงทอง ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
36 51426 นายจอมพล  พงษ์เกษ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
37 51434 นายพัชรวัฒน ์ แดนแก้วมูล ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
38 51824 นายสิรวิชญ์  แสงสุขวาว ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
39 51864 นายเจษฎานนท์  ศรีสนาย ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
40 51865 นายชินวัตร  ศรีพัชราวุธ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
41 52063 นายจัตุมงคล  กุระนาม ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
42 51446 นางสาวณฐมน  พูลเพิ่ม ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช

หอ้งสอบที ่2  หมำยเลขหอ้งสอบ 812

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51453 นางสาวปญุญิศา  เมืองก้อน ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
2 51481 นางสาวณัฐภคัร์  สาลิตุล ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
3 51482 นางสาวธันยกานต์  รัตนพิทักษ์สุข ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
4 51491 นางสาวลักษิกา  ดนตรีรักษ์ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
5 51494 นางสาวสิริยากร  บญุยั้ง ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
6 51495 นางสาวสุฐิตา  สมคิด ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
7 51835 นางสาวณาณิศา  จารุเศรษฐ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
8 51882 นางสาวชาลิน ี เชื้อชม ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
9 51889 นางสาวธัญรดา  ก้อนแก้ว ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช

10 51890 นางสาวธิติพัฒน ์ เทียวประสงค์ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
11 51894 นางสาวนวพร  บญุครอบ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
12 51927 นางสาวกอปรกมล  วิลาวัลย์ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
13 51944 นางสาวปญัจพร  สิทธิคุณ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
14 51945 นางสาวพชรพร  สายพิณ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
15 51956 นางสาวสุพิชญา  สุธรรมมา ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
16 52028 นางสาวกิตติสุดา  มีดี ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
17 52031 นางสาวชลธิชา  บญุศล ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
18 52040 นางสาวธัญพิชชา  จิตสันติกุล ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
19 54399 นางสาวชนดิาภา  รัฐสถาวร ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
20 54400 นางสาวเพียงตะวัน  วะสุรีย์ ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
21 54401 นางสาวอภญิญา  อภรัิตนแ์สงศรี ม.๕/๓ เบญ็จะมะมหาราช
22 51503 นายธนากร  ศรไชย ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
23 51497 นางสาวอุ้มรัก  พจนธ์ีรมนตรี ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
24 51548 นางสาวชาลิสา  ชัยมงคล ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
25 51584 นางสาวพรนภสั  ภกัดีพินจิ ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
26 51940 นางสาวนนัทิพร  สาระพล ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
27 52034 นางสาวณัฏฐิรา  สุร าไพ ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
28 52058 นางสาวอภญิญา  ทิพย์วารีเลิศ ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
29 54406 นางสาวครีญาภทัร  ฉลวยแสง ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
30 54408 นางสาวนฐัธิชา  เสนสอน ม.๕/๔ เบญ็จะมะมหาราช
31 51540 นายพิฒฐ์ชัยญุตก์  พิมพดี ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
32 51543 นายพงศ์พิพัฒน ์ ปชุิน ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
33 51675 นายปภงักร  ดวนใหญ่ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
34 51710 นายคิมหนัต์  ภญิโญภาค ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
35 52017 นายพงศธร  สกุลพงษ์ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
36 52019 นายพีรพล  ผิวแก้ว ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
37 52066 นายตระการเกียรติ  มิง่ขวัญ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
38 52067 นายธนากร  ก้อนสูงเนนิ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
39 52071 นายบวรกิตต์ิ  ช่วงชิง ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
40 52072 นายรุ่งโรจนท์วี  จามรโชติสิน ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
41 54415 นายพิชญากร  ลาดกระโทก ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
42 51035 นางสาวปทิตตา  ค าภานนัต์ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.

หอ้งสอบที ่3  หมำยเลขหอ้งสอบ 813



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51479 นางสาวจุฑามาศ  อิฐรัตน์ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
2 51736 นางสาวชัญญานชุ  ศรีเมือง ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
3 51556 นางสาวพัณนติา  สบายจิตร ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
4 51561 นางสาวศุภณิชา  กระจ่างวงศ์ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
5 51633 นางสาวเกศมณี  กองสิน ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
6 51684 นางสาวเก็จมณี  ศรีดาโคตร ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
7 51702 นางสาวรักตกันท์  เชียงเถียร ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
8 51808 นางสาวอารียา  แก้วใส ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
9 54494 นางสาวรุ่งไพลิน  ธนชูัย ม.๕/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช

10 51880 นางสาวชณิกา  เอติรัตนะ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
11 51884 นางสาวณัฐสุดา  แฝงชัย ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
12 51898 นางสาวภคนนัท์  อุปญัญ์ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
13 51934 นางสาวฐิตาภา  เกษมทาง ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
14 51952 นางสาววรารัตน ์ วงศ์ค า ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
15 51989 นางสาวธนาภรณ์  สถิตพิทยายุทธ์ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
16 52007 นางสาวสุกัญญา  ไชยกาล ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
17 52052 นางสาววริสา  บวัขาว ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
18 53686 นางสาวศิรดา  ศรีลาศักด์ิ ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
19 54417 นางสาวกานต์ชนก  แผ่นแก้ว ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
20 54419 นางสาววรนษิฐา  ขวัญยืน ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
21 54475 นางสาวภทัรานษิฐ์  ขวัญยืน ม.๕/๕ เบญ็จะมะมหาราช
22 51534 นายชวกร  ชินาภาษ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
23 51572 นายศิริพงศ์  กิจเกียรต์ิ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
24 51662 นายชยพล  ค าเพราะ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
25 51729 นายสุเมธัส  กล้าหาญ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
26 51868 นายตรีเทพ  เฉลียวธรรม ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
27 51923 นายศุภกิจ  สุพรรณไชยมาตย์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
28 52015 นายปฏภิาณ  เกียรติวงศ์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
29 52020 นายพีรวิชญ์  ประสารวรณ์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
30 52021 นายภาณุพงศ์  วงศ์พรหม ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
31 52180 นายสมชาย  อุ่นวงศ์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
32 53703 นายวัศนนัท์  แก้วสง่า ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
33 54421 นายธนณัฎฐ์  คูสิริ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
34 54422 นายนธิิภทัร  พุฒพันธ์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
35 50777 นางสาวณัฏฐธิดา  สวยสม ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
36 51449 นางสาวนภาพร  ทิณรัตน์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
37 51488 นางสาวมณีรัตน ์ เสียงใส ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
38 51515 นางสาวณัฏฐณิชา  พรมลาย ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
39 51577 นางสาวจัสมิณ  จันทเวทย์ศิริ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
40 51657 นางสาวอรวรรณ  บญุเดช ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
41 51685 นางสาวขวัญศิน ี จ าปารัตน์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
42 51691 นางสาวนวรัตน ์ นามกุล ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.

หอ้งสอบที ่4  หมำยเลขหอ้งสอบ 814



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51703 นางสาววรัญญา  แถมศิริ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
2 51740 นางสาวธิติสุดา  ข าสมุทร ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
3 51805 นางสาวสุปรียา  สิทธิจู ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
4 51849 นางสาวรดาธร  จันดารัตน์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
5 51855 นางสาวสุชาวี  พันธ์ใหญ่ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
6 51857 นางสาวอริสา  ยุธาชิต ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
7 51883 นางสาวฐิติพร  ไม้เลิศหล้า ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
8 51907 นางสาวสุภนชิา  ชวัลทยาธรรม ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
9 51983 นางสาวชนนิาถ  รุ่งรัศมี ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช

10 51986 นางสาวณัฐวดี  ทองจันทร์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
11 52039 นางสาวธัญญรัตน ์ บญุเกล้ียง ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
12 52043 นางสาวปทัมวรรณ  รัตนวงศ์สวัสด์ิ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
13 52046 นางสาวกนกวรรณ  ไพสาทย์ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
14 52096 นางสาวพิชาภรณ์  ชัยกลาง ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
15 52101 นางสาววาชิน ี ผลทวี ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
16 52106 นางสาวอภสิรา  วรรณสุข ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
17 52107 นางสาวอารียา  ทองลอง ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
18 53768 นางสาวอารยา  บตุรดี ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
19 54424 นางสาวลลิตาพร  วงษ์มัน่ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
20 54425 นางสาวอิสริยา  โปะ๊สูงเนนิ ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
21 54516 นางสาวสิตานนัท์  บวัแก้ว ม.๕/๖ เบญ็จะมะมหาราช
22 51431 นายปณพงศ์  ยิ่งรุ่งโรจน์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
23 51677 นายพลพิมาย  เทียมพันธ์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
24 51680 นายศุภสัณห ์ เท่ียงแก้ว ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
25 51681 นายสืบสกุล  เผ่าภรีู ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
26 51718 นายธงรบ  ดีเมืองปกั ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
27 51821 นายวรรณพงศ์  อินตะนยั ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
28 51827 นายแอรอน ที  โพธิ์หอม ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
29 51861 นายกิตติศักด์ิ  ศรีพารา ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
30 51916 นายณรงค์ศักด์ิ  ตลอดพงษ์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
31 51960 นายกฤติพงศ์  โชติการ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
32 51964 นายเตชินท์  โนจากุล ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
33 52011 นายธนกร  ฝอยทอง ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
34 52022 นายมาตุภมูิ  ประเสริฐศรี ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
35 52059 นายกันต์พจน ์ โกศัลลวัฒน์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
36 52075 นายศตวรรษ  ศรีค า ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
37 52182 นายธนากร  แก้วศรี ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
38 51456 นางสาวเฟื่องรดา  ทองกูล ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
39 51484 นางสาวนสิิตา  พิมพ์พันธ์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
40 51559 นางสาวลลิตา  ศศิบญุญา ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
41 51575 นางสาวเกื้อ  สังฆะมณี ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
42 51653 นางสาวภควดี  ไชยปญัญา ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.

หอ้งสอบที ่5  หมำยเลขหอ้งสอบ 815



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51655 นางสาววรรณกร  ต้ังวราลักษณ์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
2 51688 นางสาวณิชากร  ทองหล่อ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
3 51692 นางสาวนทัชา  พลศรี ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
4 51744 นางสาวปณัฑารีย์  นนัทศิริพล ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
5 51747 นางสาวภทัราพร  สุทธิพงศ์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
6 51801 นางสาวศรุตา  สุชาติ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
7 51803 นางสาวสิริวรรณย์  แสนประเสริฐ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
8 51804 นางสาวสุธิดา  พิพัฒนสิ์ริเมธี ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
9 51840 นางสาวปริยาภทัร  จันทร์เพ็ง ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช

10 51853 นางสาววิภาวี  ไชยมาศ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
11 51854 นางสาวศิรภสัสร  มูลสาร ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
12 51885 นางสาวณิชาพัชร์  นาคีรักษ์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
13 51900 นางสาวภาสินญีา  วิเวก ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
14 51978 นางสาวจิดาภา  ชารีรัตน์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
15 51994 นางสาวปภาวี  ไวยพันธ์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
16 52054 นางสาวศิริลักษณ์  เจริญร่ืน ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
17 52984 นางสาวปราณธิดา  แปน้ทอง ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
18 53784 นางสาวสิรภทัร  จริยานนัทศักด์ิ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
19 54426 นางสาวนลินนภิา  ซิงค์ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
20 54427 นางสาวภทัราพร  บณุยโพธิ ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
21 54428 นางสาววิมลสิริ  แดงสุข ม.๕/๗ เบญ็จะมะมหาราช
22 50952 นายกฤติธี  แก้วจันดี ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
23 51766 นายปรัชญา  ชื่นตา ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
24 51875 นายสิรชัย     วีระกุล ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
25 51911 นายฉัตรชัย  ใจบญุ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
26 51973 นายภควัต  มูลทา ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
27 52010 นายทิชากร  ทาศิริ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
28 52025 นายอธิรักษ์  โขสูงเนนิ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
29 52077 นายอติคุณ  พันธุ์ตา ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
30 54429 นายธเนษฐ  ศิริบรูณ์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
31 54430 นายพลวิชญ์  วราพุฒ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
32 54431 นายศรีสกุล  ศรีเสมอ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
33 54432 นายศิวกร  เพ็ชรัตน์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
34 54433 นายสุรเชษฐ์  ศิริมา ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
35 51477 นางสาวกมลชนก  ทองสรรค์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
36 51490 นางสาวรัตนศิริ  วรรณภกัดี ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
37 51529 นางสาวมัชฌิมาพร  ชาตกติติคุณวงศ์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
38 51545 นางสาวจิราพัชร  สัณฑมาศ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
39 51558 นางสาวรามาวดี  คงนุน่ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
40 51689 นางสาวทักษพร  แก้วศรี ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
41 51698 นางสาวพินทุสร  ศรีวรมย์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
42 51734 นางสาวชลธิชา  แสวงสุข ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช

หอ้งสอบที ่6  หมำยเลขหอ้งสอบ 816

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51742 นางสาวเบญญาภา  หมัน่อุตส่าห์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
2 51780 นางสาววริศรา  พลศรี ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
3 51794 นางสาวภณัฑิรา  พัฒนาสันติชัย ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
4 51846 นางสาวพาฝัน  ชาญเฉลิม ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
5 51897 นางสาวแพรรินทร์  โสมะเกษตรินทร์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
6 51930 นางสาวชนษัฎา  บญุครอง ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
7 51941 นางสาวบณุย์สุดา  สุรินทร์ศิริรัฐ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
8 51943 นางสาวประภากร  ศรีวะวงค์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
9 51990 นางสาวธีมา  แซ่หว่อง ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช

10 51996 นางสาวปทัมาพร  พันธ์ทอง ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
11 52032 นางสาวชุติกาญจน ์ เชื้อสิงห์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
12 52079 นางสาวกุลนารถ  แก้วนก ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
13 54434 นางสาวชลธิชา  สิงหน์อ้ย ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
14 54435 นางสาวฝนทิพย์  ศรีงาม ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
15 54436 นางสาวพิมกานต์  นลิบารันต์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
16 54437 นางสาวชนดิาภา  อภยัจิตต์ ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
17 55234 นางสาวจิรภทัร์  จันใด ม.๕/๘ เบญ็จะมะมหาราช
18 51470 นายนพรุจ  ตังคะวานชิ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
19 51502 นายธนพล  ค าเพราะ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
20 51728 นายเศรษฐวิทย์  สุขใส ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
21 51759 นายกนกพงศ์  ภาณุมาศภญิโญ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
22 51779 นายวิษณุลักษณ์  ลาภลึก ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
23 51820 นายพีรพงศ์  เรืองสวัสด์ิ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
24 51823 นายวุฒิภทัร  ศรีกุลวงศ์ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
25 54439 นายคุณานนท์  จันทร์หนองแวง ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
26 54440 นายชานน  แก้วทน ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
27 54441 นายอธิภทัร  กาญจนยี์ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
28 51547 นางสาวชนดัฎา  จารุการ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
29 51580 นางสาวธาริณี  แฝงลาภ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
30 51587 นางสาวพิชญ์สิน ี จ าชาติ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
31 51632 นางสาวกนกพร  ศรไชย ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
32 51638 นางสาวธนพร  มีธรรม ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
33 51642 นางสาวนภสร  ไชยมาตย์ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
34 51731 นางสาวธนศิริ  อุปลาบติั ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
35 51752 นางสาวสลิลดา  เจริญเชาว์ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
36 51787 นางสาวธัญสุดา  วามะชาติ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
37 51799 นางสาววริศรา  คันธจันทน์ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
38 51842 นางสาวปณัฑารีย์  เกตุถนอม ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
39 51856 นางสาวอภชิญา  ทองหนนุ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
40 51903 นางสาววิลาสิน ี แสงงาม ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
41 51904 นางสาวศุภาอร  วิลากุล ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
42 51933 นางสาวฌฎาญา  พันธ์ศิริ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.

หอ้งสอบที ่7  หมำยเลขหอ้งสอบ 817



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51942 นางสาวบณุยานชุ  ใจใหญ่ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
2 51951 นางสาววรางคณา  คุณมี ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
3 51957 นางสาวอสมาภรณ์  วุฒิเศลา ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
4 51958 นางสาวอารยา  ค าเลิศ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
5 51979 นางสาวจิรภทัร  จันทร์แก้ว ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
6 52005 นางสาวสายเงิน  คณากรณ์ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
7 52056 นางสาวณิชชาวีณ์  สัมพันธ์ศิริกุล ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
8 52089 นางสาวธิติสุดา  ธิติเชษฐ์ตระกูล ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
9 54442 นางสาวปวีณา  เถาว์โท ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช

10 54443 นางสาวศวิตา  เชื้อลี ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
11 54444 นางสาวสุชัญญา  วงษ์แสง ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
12 54517 นางสาวนศิาชล  กรวยสวัสด์ิ ม.๕/๙ เบญ็จะมะมหาราช
13 50599 นายต้นน้ า  วีระวัธนชัย ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
14 50913 นายปยิวัฒน ์ พิณทอง ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
15 51160 นายพงศกร  อภรัิตนม์นตรี ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
16 51538 นายพชรกร  ซ่ือสัตย์บญุ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
17 51660 นายจิรภทัร  พรรณาภพ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
18 51661 นายจิรภทัร  วรรณสาย ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
19 51664 นายชาญชล  ประดับเพชร ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
20 51672 นายนพฤทธิ์  มีธรรม ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
21 51711 นายชนากร  โสมโสภา ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
22 51713 นายฐิติพงศ์  พันธ์วงศ์ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
23 51777 นายรชต  เลิศวัฒนกิตติ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
24 51863 นายจิรโชติ  เลิศด ารงเกียรติ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
25 51870 นายภมูิรพี  นอ้ยวรรณะ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
26 51922 นายวรปรัชญ์  จิรกุลสมโชค ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
27 52018 นายพัชรพล  บวัทุม ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
28 52069 นายพงศกร  พรส่ี ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
29 52181 นายกิตติธัช  ศรัทธาพันธ์ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
30 54445 นายจิรัฎฐ์  มัศยามาศ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
31 54446 นายศุภกานต์  สารเสนา ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
32 54518 นายจักรเทพ  ทุมชาติ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
33 51581 นางสาวนนทกร  สุราวุธ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
34 51582 นางสาวน้ าทิพย์  บหุลันเล่ียมวงศ์ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
35 51647 นางสาวเบญญาภา  บญุสว่าง ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
36 51656 นางสาววิภาภรณ์  คูณดี ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
37 51658 นางสาวอารยา  เขียวอ่อน ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
38 51733 นางสาวกมลวรรณ  พูลเพิ่ม ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
39 51750 นางสาวศุภนดิา  หาริตะวัน ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
40 51751 นางสาวศุภรชนก  โคจรประเสริฐ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
41 51758 นางสาวไอรดา  โชติพินจิ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
42 51831 นางสาวแคทรียา  บรรลือ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.

หอ้งสอบที ่8  หมำยเลขหอ้งสอบ 818



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51836 นางสาวตรีณารัตน ์ เมฆไธสง ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
2 51851 นางสาวลายไหม  มากมูล ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
3 51879 นางสาวจิตรวรรณ  อินทร์หอม ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
4 51892 นางสาวธีราพร  พิศพันธุ์ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
5 52038 นางสาวธนชัพร  ไชยานกุูล ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
6 52045 นางสาวพัชรวดี  อาจหาญ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
7 52048 นางสาวเพียงฟ้า  จิงหะรานนท์ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
8 52092 นางสาวปวีณ์สุดา  เชื้อกาญจน์ ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
9 52179 นางสาวนภสัสร  ชูไทย ม.๕/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช

10 51819 นายปณุณสรรธ์  ชอบพิมาย ม.๕/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
11 51982 นางสาวชญานศิ  หอมสิน ม.๕/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
12 52029 นางสาวจุฑากาญจน ์ ชิงจันทร์ ม.๕/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
13 52093 นางสาวปานตะวัน  ค ายนต์ ม.๕/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
14 55244 นางสาวมัทนา  ไชยยนต์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
15 51566 นายชัยธวัช  เทพสมบติั ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
16 51567 นายฐาปกรณ์  ฉิมพลี ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
17 51628 นายวีรภทัร  บตุรวัง ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
18 51715 นายณัฐภทัร  สังข์ขาว ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
19 51730 นายอัครเดช  ดุจดา ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
20 51774 นายภมูิ  ศุภโกศล ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
21 51816 นายธีรุตม์  สุดทะสาร ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
22 51817 นายนพัตธร  ช่วยบญุ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
23 51914 นายชัยวัฒน ์ โพธิโสภา ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
24 51969 นายธีรวัฒน ์ พรมวงค์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
25 51970 นายนวพล  มิง่ไชย ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
26 52026 นายเอลียาห ์ ผุดผ่อง ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
27 52061 นายคมชาญ  พุฒพิมพ์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
28 53774 นายวรวลัญช์  รุ่งอนนัต์ชัย ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
29 54454 นายทรงเดช  โกตระกูล ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
30 54455 นายน าโชค  พุฒพิมพ์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
31 54456 นายภาณุวิชญ์  นาวงษ์ศรี ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
32 51442 นางสาวจันทรัตน ์ พิมพ์ชัย ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
33 51635 นางสาวชญาดา  โชคธีรสวัสด์ิ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
34 51686 นางสาวจิรปภสัร์  เสริมทรัพย์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
35 51743 นางสาวปรียาภรณ์  วิกรัยเจดิเจริญ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
36 51746 นางสาวพรนรา  ขุนศรี ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
37 51749 นางสาวลลิดา  ลลิตลัคนกุล ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
38 51753 นางสาวอภชิญา  ต้ังเสริมสุขทวี ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
39 51785 นางสาวณัชชา  สิทธิสาตร์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
40 51832 นางสาวจินตาพร  ส่งเสริม ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
41 51833 นางสาวญาณิศา  เนตรวงษ์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
42 51877 นางสาวกมลศรี  หลักค า ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.

หอ้งสอบที ่9  หมำยเลขหอ้งสอบ 821



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51886 นางสาวทิตติยาภรณ์  บญุบรรจบ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
2 51950 นางสาวรัตนสุดา  บ ารุงราษฎร์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
3 51953 นางสาวปริมลดา  พินจิ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
4 51992 นางสาวนรีชา  นราจันทร์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
5 52002 นางสาววิภารักษ์  เผ่าภรีู ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
6 52004 นางสาวสวิชญา  ประทุมมาศ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
7 52037 นางสาวทิพานนั  พันธการ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
8 52047 นางสาวพิมพ์มาดา  นาบ ารุง ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
9 52078 นางสาวกิตติยาภรณ์  มะโร ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช

10 52094 นางสาวปยิะฉัตร  ฉวีรักษ์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
11 54457 นางสาวจรินทรณ์  ดีโสม ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
12 54458 นางสาวทรายแก้ว  หลุมทอง ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
13 54459 นางสาวนธิิชล  ถาวรยุติการต์ ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
14 54507 นางสาวพันพัสสา  แถวปดัถา ม.๕/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
15 51569 นายปณิธาน  บญุเกิด ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
16 51621 นายพนธกร  เจริญทัศน์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
17 51667 นายธนดล  ดอกดวง ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
18 51669 นายธนภทัร  เผ่าพันธ์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
19 51679 นายศิวกร  นาราช ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
20 51765 นายบลุากร  สุทธิเวชกุล ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
21 51768 นายพงศ์พิบรูณ์  ทองแร่ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
22 51815 นายธนโชติ  เตชะศิริธนะกุล ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
23 51913 นายชัยนนัท์  หงสนนัท์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
24 52009 นายกิตติภพ  อร่ามวัฒนกุล ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
25 54461 นายคุณากร  ประสาร ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
26 54462 นายธนภมูิ  จันทวัน ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
27 54463 นายศุภสิรา  พัฒนพิพิธไพศาล ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
28 55232 นายรุ่งวิกรัย  ผุเพ็ชร์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
29 55236 นายสรวิศิษฎ ์ เพ็ชร์นอก ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
30 51513 นางสาวซีหยวน แจลแนล  เลา ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
31 51527 นางสาวภาสิน ี ประดับศรี ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
32 51583 นางสาวเบญจมาศ  หวานค า ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
33 51654 นางสาวมนสัชนก  แก้วพรหม ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
34 51690 นางสาวธนชัพร  ศรีหวัแฮ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
35 51696 นางสาวปวริศา  ศรีหานนท์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
36 51699 นางสาวพิมสิริ  เอื้อพัฒนาพานชิย์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
37 51701 นางสาวยุวะนลิ  สุขศรี ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
38 51739 นางสาวณิชารีย์  ศรีสมุทร ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
39 51757 นางสาวอุษณี  สีหะนนัท์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
40 51789 นางสาวนทัธมน  ดนยัมงคล ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
41 51790 นางสาวนชิาภา  ปจัฉาภาพ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
42 51837 นางสาวธัญลักษณ์  หอมหวล ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช

หอ้งสอบที ่10  หมำยเลขหอ้งสอบ 822

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51858 นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์พา ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
2 51896 นางสาวปณัณภสัร์  ธีระวัฒนศักด์ิ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
3 51899 นางสาวภคัธีมา  ไถวฤทธิ์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
4 51901 นางสาวรุจิรัตน ์ วีระพันธ์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
5 51995 นางสาวปวริศา  จงบริบรูณ์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
6 52041 นางสาวนนัท์มนสัท์  เพ็ชรภาภรณ์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
7 52049 นางสาวยุภาภรณ์  บวัสะบาล ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
8 52091 นางสาวนริชา  สาครเจริญ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
9 54464 นางสาวจิระประภา  โมกข์ศาสตร์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช

10 54465 นางสาวฉัตรภรณ์  ดาผาวัน ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
11 54466 นางสาวญานศิา  มูลสาร ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
12 54467 นางสาวเนตรนภา  โอภาพ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
13 54468 นางสาวพัชราภรณ์  แสนท้าว ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
14 54469 นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์กระจ่าง ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
15 54470 นางสาวอรปรียา  เหรียญรักวงศ์ ม.๕/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
16 51467 นายธนวุฒิ  สันติวิชัยกุล ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
17 51565 นายฉัตรชัย  จูมพระบตุร ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
18 51663 นายชยพัทธ์  แก้วพรหม ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
19 51676 นายพงศพัฒน ์ จันทร์สวัสด์ิ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
20 51767 นายพงศธร  สุวรรณพันธ์ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
21 51810 นายชยุต  บญุพันธ์ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
22 51963 นายชนกนนัท์  ไชยอนงค์ศักด์ิ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
23 52016 นายปรมินทร์  แสนนาม ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
24 52023 นายรัชกร  เนอืงเฉลิม ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
25 52068 นายธัญพิสิษฐ์  จงรักษ์ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
26 54472 นายธราเทพ  ไกรปราบ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
27 54473 นายรฐนนท์  ไกษร ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
28 51492 นางสาวศุภสิรา  แก้วโสพรม ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
29 51544 นางสาวกันต์ฤทัย  จักรวุฒิตรีสิน ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
30 51552 นางสาวธนารีย์  ลีลาภทัร ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
31 51553 นางสาวปณุณจิต  สาตราคม ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
32 51651 นางสาวพิชามญชุ์  ผิวละมุน ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
33 51782 นางสาวเกศิน ี พลราษฎร์ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
34 51784 นางสาวเจนจิรา  ไชยสุทธิ์ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
35 51797 นางสาวมธุรดา  บญุมาศรี ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
36 51800 นางสาววิมพ์วิภา  ไม้เลิศหล้า ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
37 51807 นางสาวหงส์ฟ้า  สกุลสุข ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
38 51850 นางสาวราชาวดี  จันทมา ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
39 51891 นางสาวธีร์จุฑา  แซ่จึง ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
40 51931 นางสาวชนติา  จารุเจษฎา ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
41 51946 นางสาวพฤกษา  ตังควัฒนา ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
42 51955 นางสาวสิริพิชญ์  ทับสกุล ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.

หอ้งสอบที ่๑1  หมำยเลขหอ้งสอบ 823



เลขที่ เลขประจ ำตวั ชือ่-สกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ
1 51980 นางสาวจิระนนัท์  ค าแสน ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
2 51993 นางสาวปภาวี  ต้ังตระกูลวงศ์ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
3 52001 นางสาวลลิตา  ภโูท ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
4 52003 นางสาวศุภสิรา  เพลินสัมพันธ์ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
5 52082 นางสาวชนกานต์  พูลผล ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
6 52085 นางสาวฐิฌาพรรษ  กูลรัมย์ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
7 52097 นางสาวพิมพ์ปวีณ์  พันนาภพ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
8 52105 นางสาวอชิรญา  เวฬุวนาธร ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
9 52983 นางสาวบญุรัสกรณ์  บญุทอง ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช

10 54474 นางสาวปณิสรา  ลาผ่าน ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
11 54476 นางสาววิภาดา  หม่อมวิสัย ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
12 54497 นางสาวสุภทัรา  ศรีชนะ ม.๕/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
13 51536 นายประสิทธิโชค  ศรีระดา ม.๕/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
14 51659 นายจิรไชย  ครองยุทธ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
15 51665 นายไชยจิร  ครองยุทธ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
16 51965 นายธนพล  สายทิพย์ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
17 51560 นางสาววรกมล  วรรณวงษ์ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
18 51579 นางสาวธมลวรรณ  มานชิย์สาร ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
19 51756 นางสาวอินทุอร  ศรีสุวรรณ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
20 51796 นางสาวมณีรัตน ์ จาคาภริมย์ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
21 51806 นางสาวสุพิชชา  ทองวรรณ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
22 51984 นางสาวฐาปน ี โพธิ์ตันค า ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
23 51998 นางสาวพัชรมล  ร่วมรักษ์ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
24 51999 นางสาวพิชญ์นภสัณ์  แสงลับ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
25 52008 นางสาวญานศิา  แก้วภมร ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
26 52057 นางสาวสุพรรษา  ฤกษ์ดี ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
27 54479 นางสาวกชพร  ภสิูทธิ ม.๕/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
28 51622 นายพลพล  ไทยกูล ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
29 51966 นายธนยศ  สาลี ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
30 51798 นางสาวมสฤณา  สิทธิธรรม ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
31 51893 นางสาวธีริศรา  หติะรักษ์ ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
32 51947 นางสาวพัฒนาภรณ์  พัฒนาสันติชัย ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
33 52055 นางสาวสิริกัญญา  โมลานลิ ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
34 52099 นางสาวรัตฐิการ  ทองโสภา ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
35 54489 นางสาวชุติวรรณ  วสุทิพย์เจริญ ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
36 54492 นางสาวอติพร  สมหอม ม.๕/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช

หอ้งสอบที ่๑2  หมำยเลขหอ้งสอบ 824

รำยชือ่นักเรียนสมคัรสอบThai Test ๒๐๑๗ (ไทยเทส ๒๕๖๐)
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่๕ เวลำ 12.30 - 13.30 น.


