
เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 6001 นางสาวฐิตาพร  เหล็กดี ม.๖ รร.บณุฑริกวิทยาคา
2 6002 นางสาวชนภรณ์  สามารถ ม.๖ เลิงนกทา
3 6003 นายธาดา  ทองใบ ม.๖ ปทุมราชวงศา
4 50598 นายณัฐภาส  เลิศสิริภทัรจติร ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
5 50605 นายภาคภมูิ  แสนนาม ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
6 50611 นายอภวิิชญ์  พจมานเมธี ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
7 50636 นายทีปต์  เศรษฐบดี ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
8 50641 นายพงศกร  จติรมาศ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
9 50644 นายวรปรัชญ์  วิเชยละ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช

10 50647 นายศิวรักษ์  วรสุข ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
11 50700 นายปติิพงษ์  องค์พาพัฒน์ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
12 51061 นายภควิทย์  พิมพ์พรรค์ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
13 51065 นายรุจน ์ ศรีกฤษณรัตน์ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
14 51115 นายวิทวัส  คุปติธรรมา ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
15 51269 นายสิรภพ  นาสวน ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
16 52985 นายกษิดิศ  สายสุข ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
17 52986 นายฉัตรชัย  บญุมั่น ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
18 49816 นางสาววิภาวดี  จติผดุงวิทย์ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
19 49902 นางสาวจนิต์จฑุา  รัฐิรมย์ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
20 50613 นางสาวจนิต์จฑุา  กล่ินศรีสุข ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
21 50616 นางสาวณัฐวรา  ประเสริฐธิติพงษ์ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
22 50620 นางสาวปณัฑ์ชนติ  สุวรรณโชติ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
23 50623 นางสาวพิชญานนิ  มิ่งขวัญ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
24 50624 นางสาวพิชญาภา  เขียนนอก ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
25 50627 นางสาวรสสุคนธ์  แก้วค าแสน ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
26 50629 นางสาววิรัลพัชร  สุวรรณประทีป ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
27 50650 นางสาวกติกา  ทองนอ้ย ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
28 50651 นางสาวกฤติกา  เสนาะพิณ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
29 50652 นางสาวกฤติยาภรณ์  ศิริขันธ์ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
30 50653 นางสาวฐิติรัตน ์ จงึเจริญนรสุข ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
31 50657 นางสาวพัฐสุดาภรณ์  พงษ์ศิริ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
32 50659 นางสาวพีรยา  ยุวดีนเิวศ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
33 50664 นางสาวสิริธรธร์  สิทธิประเสริฐ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
34 50682 นางสาวณิชชา  ชมพันธ์ ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
35 50715 นางสาวบษุประภา  พงษ์บตุร ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
36 50725 นางสาวสโรชิตา  พรมดี ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
37 51038 นางสาวปณัฑารีย์  ประวิทย์ธนา ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
38 51085 นางสาวเบญญาภา  จนิตนะกุล ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
39 51288 นางสาวปรีชญา  ประสิทธิภ์ริูปรีชา ม.๖/๑ เบญ็จะมะมหาราช
40 49828 นายปณุณภพ  ศรีบญุ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
41 50596 นายชยุต  บษุสระเกษ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
42 50597 นายชาคร  เพชรไกร ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่1  หมำยเลขห้องสอบ 42๒



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 50602 นายพสกร  ใจสุภาพ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 50632 นายเขษมพัฒน ์ สุรพัฒน์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 50638 นายธัญพิสิษฐ์  พนาวัลย์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 50639 นายยศศรัล  สามารถ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 50642 นายพงศธร  ประชุมแดง ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 50643 นายรัญชน ์ พีระนนัท์รังษี ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 50648 นายศุภวิชญ์  เทียนจารุวัฒนา ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 50669 นายปวีณ  มานะกุล ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 50675 นายไวทย์  พงศ์พุทธาพร ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 50702 นายภวูัสส์  กุดเกล้า ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 50706 นายสารัช  หาญประเสริฐพงษ์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 51157 นายธีรภทัร  ภญิโญ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 53655 นายชนาธิป  กิจตรงศิริ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 49904 นางสาวธัญชนก  บษุปฤกษ์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 50614 นางสาวกุลนนัท์  เพียงจนัทร์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 50618 นางสาวบญุจริา  ถนดัค้า ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 50619 นางสาวบญุสิตา  ดวงศรี ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 50626 นางสาวมัณธนพร  ชนะภยั ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 50660 นางสาวไพลิน  เจยีรกุล ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 50662 นางสาววนชัพร  มุ่งหมาย ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 50665 นางสาวสิริยากร  ขอสุข ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 50678 นางสาวชยาภา  เบญจถาวรอนนัท์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 50680 นางสาวณัฐชยา  ภมูีค า ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 50688 นางสาวพิริยาพร  องค์พาพัฒน์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 50722 นางสาววริศรา  เกรียงกรกฎ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 50724 นางสาวศิริวิมล  ตาลผาด ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 51027 นางสาวฐิติกชพร  กงแก้ว ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 51036 นางสาวปัญญาพร  ชาตกิตติคุณวงศ์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 51039 นางสาวปารณ์ปวีร์  โสภาพล ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 51090 นางสาวพิชญ์สิน ี ศิริชัย ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 51126 นางสาวชุติณัชชา  พรส่ี ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 51223 นางสาวชมนาด  สิมะจารึก ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 52987 นางสาวฐิรต์ธยาน ์ ตุลารักษ์ ม.๖/๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 50594 นายศุภวัฒน ์ แสงจนัทร์จริเดช ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 50603 นายพีรวิชญ์  บรรดาต้ัง ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 50608 นายศิวกร  โทมุลตรี ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 50612 นายอัมรินทร์  สาหนิกอง ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 50635 นายธนาธิป  หมื่นสุข ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 50649 นายศุภวิชญ์  เสถียรวัฒน์ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 51004 นายชาญชัย  รัตนะศิวะกูล ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 51010 นายธีทัต  วจเีกษม ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 51060 นายพรรวินท์  ละออปกัษิณ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช

ห้องสอบที ่๒  หมำยเลขห้องสอบ  42๔

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 51063 นายภชูล  แก้วลี ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 51068 นายสืบพงศ์  มณีจกัร ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 51103 นายกิตติพงษ์  เชื้อหลง ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 51105 นายเจษฎากร  สุนพิัฒน์ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51113 นายภริูศพล  สรรศรี ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51155 นายณัฐธัญ  สกนธวัฒน์ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51202 นายกษิดิศ  จ าปา ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 51261 นายปรีชา  โคตรวิบลูย์ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 51264 นายภทัรนนัท์  ศรศิลป์ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 50625 นางสาวมณฑิรา  มหารักษ์ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 50696 นางสาวไอศยา  พรมพิทักษ์ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 51043 นางสาวภทัรพร  บญุยิ่ง ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 51127 นางสาวญาณิศร  ทุมเสน ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 51140 นางสาววราพร  ค าประวัติ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 51148 นางสาวอรอนงค์  สันติวิชัยกุล ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 51273 นางสาวกนกวรรณ  ราชโยธา ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 51281 นางสาวณัฐริกา  ฤทธิค์ า ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 51300 นางสาวอรจริา  อุคะ ม.๖/๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 50698 นายธนวัฒน ์ วงศ์เวคิน ม.๖/๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 50264 นางสาวพิมพ์ชนก  พูนไนย์ ม.๖/๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 51232 นางสาวนทัธมน  รสจนัทร์ ม.๖/๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 51294 นางสาวมัณทญา  กุแก้ว ม.๖/๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 50281 นายภทัรดนยั  ไชยโคตร ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 50595 นายเมธี  เหล็กกล้า ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 50607 นายวิทวัส  อุตภู ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 50633 นายจติติ  ศรีขาว ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 50920 นายคุณธรรมม์  สุวรรณรินทร์ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 51019 นายสหสัวรรษ  จรัิฐตรีทิพ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 51101 นายกมลภพ  เจริญศรี ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 51120 นายอภจิกัร  ภะวัง ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 53654 นายกานต์  คงวิภาค ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 53656 นายพชร  ทรัพยานนท์ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 53657 นายศิวดล  ทองสี ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 49907 นางสาวมั่นพิชญ์  บญุศักด์ิ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 50685 นางสาวพัณณิตา  พุฒชา ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 50691 นางสาวรุ่งศิรา  มาลาค า ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 50795 นางสาวลภสัรดา  ลุนพรม ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 50839 นางสาวราชาวดี  ราชชมภู ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 50883 นางสาวธีรนาฏ  วังศรีแก้ว ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50924 นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยสัตย์ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 51031 นางสาวนงณภทัร  วงค์วาน ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 51040 นางสาวพิชญานนิ  สีด้วง ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่๓  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๒๕



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 51078 นางสาวณัฐรดี  บตุรชัย ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 51084 นางสาวนาฏอนงค์  ใจใหญ่ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 51093 นางสาวภทัรพร  ข่าทิพย์พาที ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 51095 นางสาวลักษิกา  ธรรมมาลี ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51136 นางสาวรัตนาพร  ง้าวทอง ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51143 นางสาวศรุตา  พวงประดิษฐ์ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51146 นางสาวศุภาพิชญ์  ดอกพิกุล ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 51150 นางสาวณัฐพร  ไตรแก้ว ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 51172 นางสาวกัญญารัตน ์ คูณทวี ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 51173 นางสาวจรีะพรรณ  พุทธบญุ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 51178 นางสาวณัฐชา  ศรีพานชิย์พันธ์ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 51186 นางสาวนภามณี  สายสุข ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 51233 นางสาวบณัฑิตา  เอกศิริ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 51272 นางสาวกชพร  จารุเจษฎา ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 51284 นางสาวธัญสิริ  หาค า ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 51298 นางสาวสมาพร  ไชยชนะ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 53658 นางสาวกชกร  มิตรวงค์ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 53659 นางสาวเกวลิน  ศิริแสงเลิศ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 53660 นางสาวฐิติรัตน ์ ประชุมรักษ์ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 53661 นางสาวพรชนก  ลัทธิมนต์ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 53662 นางสาวพิไลวรรณ  บวัใหญ่ ม.๖/๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 50365 นายวราชัย  เซมรัมย์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 50811 นายปฏภิาณ  ภกัดีโต ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 50953 นายกฤษฏ ์ สุวรรณกูฏ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 51008 นายไทธนา  กิตติวรเดช ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 51014 นายพีระภทัร  บญุชิณวงศ์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 51055 นายชาญชัย  สุขสาย ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 51102 นายกฤตธนพงศ์  สิงหท์องลา ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 51112 นายภดิูศ  จารุสิน ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 51116 นายวุฒิภทัร  แร่ทอง ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 51165 นายรัชชานนท์  ทวยทน ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 51204 นายจริวิชญ์  บญุยืด ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 51211 นายยุทธพงศ์ชัย  เหมือนมาตย์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 51214 นายศักด์ิสิทธิ ์ ศรีโกศล ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 51260 นายปรเมศ  ครองยุติ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 51422 นายพริษฐ์  จนัทเวทย์ศิริ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 53663 นายไชยยา  โชคชัย ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 53664 นายปยิะวิทย์  ตาบดุดา ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 50710 นางสาวชาคริยา  มุสิกสาร ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50723 นางสาววิชญาพร  เชาว์ศรีกุล ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 50790 นางสาวปณัฑารีย์  ต้ังพิทักษ์ไกร ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 50794 นางสาวฤชลธร  กอคูณ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช

ห้องสอบที ่4  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓๑

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 50889 นางสาวภทัรศยา  ผันผอง ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 50944 นางสาววิไลวรรณ  เดชผล ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 50974 นางสาวฉัตรวรา  สีหนัต์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 50982 นางสาวนทัธมน  เหล่าพงศ์เจริญ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51037 นางสาวปณัชญา  เสริมโสภณชัย ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51045 นางสาวศศิญา  เพณี ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51082 นางสาวนงนภสั  เนตรหาญ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 51094 นางสาวภทัรานษิฐ์  นนัทพานชิ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 51096 นางสาววทันยา  ไหมเลิศหล้า ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 51121 นางสาวกชนกิา  ตังคะวณิชย์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 51128 นางสาวธัญชนก  ไชยโพธิ์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 51132 นางสาวเธียรธีรา  ธรรมสัตย์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 51174 นางสาวจฑุามาศ  รัชฎามาศ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 51180 นางสาวปวีณา  อึ้งสกุล ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 51182 นางสาวธัญณิชา  บง่เทพ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 51190 นางสาวเปรมยุดา  เหม็ภมูิ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 51226 นางสาวณัฐวดี  หอมชื่น ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 51229 นางสาวธันยนษิฐ์  ก้อนด้วง ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 51247 นางสาวสุทธิดา  นนท์ค าวงค์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 51285 นางสาวธันยพร  วิริยเสนกุล ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 51287 นางสาวปรางค์ทิพย์  ถือสัตย์ ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 51289 นางสาวพลอยประกาย  ธีรลีกุล ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 52175 นางสาวธนสัชพร  วงษา ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 53665 นางสาวณัฐา  กอมณี ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 53666 นางสาวภรภทัร  เพิม่พูล ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 53667 นางสาวสกุลรัตน ์ โคตรขาว ม.๖/๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 50646 นายวิชาชาญ  เฉลียวธรรม ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 50667 นายกฤษฎา  รับบา้น ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 50866 นายรัชภมูิ  ไกรสรสวัสด์ิ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 51007 นายดุลยวัต  ศรีสุข ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 51051 นายกฤตเมธ  สงวนนาม ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 51106 นายชัยรัตน ์ เพียรชนะ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 51210 นายภควัต  ประทุมมา ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 51259 นายนเรศ  ศรีสุระ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 53669 นายพัชรพล  จนัทรสมบรูณ์ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 53670 นายพิริยากร  พืน้ผา ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 55235 นายศุภวิชญ์  สุพรหม ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 50655 นางสาวเมธาพร  สุวรรณพงศ์ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 50683 นางสาวณิชารีย์  ค าภผูง ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50709 นางสาวช่อเพชร  จนัทรทิพย์ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 50828 นางสาวญาณิศา  ล้ิมวัฒนาศรี ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 50985 นางสาวปลายฟ้า  ฟองแก้ว ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่๕  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓๒



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 51028 นางสาวณภทัรปวีร์  ไฝ่จติ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 51030 นางสาวธัญธร  ประสาร ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 51042 นางสาวพีชญดา  ค าประเสริฐ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 51073 นางสาวคัทรียา  อุตมังค์ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51092 นางสาวฟ้าเรืองรอง  ทองปาน ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51097 นางสาววิสา  ทองอุ่น ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51135 นางสาวพรณัชชา  ไชยรัตน์ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 51184 นางสาวธิษณามดี  ทองพุม่ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 51195 นางสาวราชวดี  โมขศักด์ิ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 51230 นางสาวธิดารัตน ์ ส าเนยีงเสนาะ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 51236 นางสาวมัทนพร  กุลชาติชัย ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 51242 นางสาวศิโรรัตน ์ หอ้งแซง ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 51274 นางสาวกัญญาวีร์  ขันทอง ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 51280 นางสาวณัฏฐพัชร์  อินทร์หอม ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 51286 นางสาวปพิชญา  ชูรัตน์ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 51299 นางสาวสุพิชชา  สง่าเขียว ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 52166 นางสาวธัญพิชชา  บญุธรรม ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 53671 นางสาวชลิดา  ชวนะฐิติกร ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 53672 นางสาวกชพร  จนัทร์สว่าง ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 53674 นางสาวกิ่งกาญจน ์ กุลแก้ว ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 53675 นางสาวสุวิชญา  โพสาลาแสง ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 53676 นางสาวอรดี  อาภรณ์กุล ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 53677 นางสาวอุษณี  ภูสิ่งห์ ม.๖/๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 50703 นายเมธา  ชมชื่น ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 50762 นายธนภมูิ  คงชนะ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 51003 นายชยานนท์  สารวัน ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 51009 นายธราธร  ศรีพันธ์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 51053 นายจรีวัฒน ์ ใจมา ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 51057 นายฐิติกร  จ าศรี ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 51058 นายดนย์  ศรีส าอางค์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 51108 นายณัฐวัตร  เรืองมัจฉา ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 51152 นายจตุมงคล  ตุงคะเสรีรักษ์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 51216 นายสุทธิพจน ์ เมตตาพินนัท์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 51266 นายวรวีร์  อุปนสิากร ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 53679 นายพัฒนา  บญุทน ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 53680 นายศิรชัช  จดัดี ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 50666 นางสาวอักษรา  ชมเมือง ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 50708 นางสาวชนม์นภิา  สารเฉวตร์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 50711 นางสาวชุติกาญจน ์ สุขเกษม ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50775 นางสาววิธริน  อเนกบณุย์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 50800 นางสาวอิสราภรณ์  สุขสวาท ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 50878 นางสาวณุจรีกูล  กุลนาราธร ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่๖  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓๓



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 50897 นางสาวสุกัญญา  พงษ์สุข ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 50997 นางสาวสุดารัตน ์ ทันศิริสุนทร ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 51049 นางสาวสุรีพร  แก้วหนิ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 51081 นางสาวธันยา  ภาคพาไชย ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51123 นางสาวเจนติา  โกศัลวิตร์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51141 นางสาววราภรณ์  เดชะบญุ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51177 นางสาวณัฐชา  เพียะวงค์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 51183 นางสาวธารีรัตน ์ จริศราภริูน ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 51187 นางสาวนนัท์นพิน  สารกิจ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 51194 นางสาวพิชยาภรณ์  โสมาเกตุ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 51196 นางสาวศศิวิมล  ต่อนอ้ย ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 51234 นางสาวพิชญา  ครองยุทธ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 51245 นางสาวสรัลลิสา  ต้ังเสริมสุขทวี ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 51246 นางสาวสิริยากร  เดชไทย ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 51250 นางสาวอารียา  เงินสะอาด ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 51275 นางสาวเขมณัชชา  วงษ์โท ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 53681 นางสาวจนัทร์จริา  พันธ์วัตร ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 53682 นางสาวชัญญา  สถิตพิพัฒน์ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 53683 นางสาวณัฐฉริยา  จนัดีบตุร ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 53684 นางสาวนชิาภา  ส าลี ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 53685 นางสาววิศรุตา  ควรสนธิ ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 53687 นางสาวสุธารทิพย์  กันยามิน ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 50040 นายธนภทัร  ศรีรักษา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 50801 นายกิตติพงษ์  กิตติพานชิกุล ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 50901 นายคุณากร  เรืองศรี ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 50915 นายพิริยะ  แสนรักษ์ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 51002 นายจติติภมูิ  วงพรมมา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 51018 นายศุภกฤษ  เหลือนาค ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 51067 นายสถาพร  แก้วมณี ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 51104 นายจริายุ  สารรัตน์ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 51117 นายศิรวิชญ์  รูปแก้ว ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 51153 นายจกัรพงษ์  นลิด าอ่อน ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 51205 นายชลชาสน ์ บญุลา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 51209 นายภคพงษ์  วงศ์วรรณวัฒนา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 51217 นายสุรวิชญ์  กาหลง ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 51255 นายณัชพล  สร่างโศรก ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 53689 นายดลวัฒน ์ สุรินโยธา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 53690 นายอิทธิณัฐ  อุพันทา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 53731 นายเฉลิมเกียรติ  โตวัฒนกิจ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50622 นางสาวพิชญา  บญุหอ่ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 50684 นางสาวนลิน ี โคตรพรหม ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 50693 นางสาวสโรชา  วงษาพรหม ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่๗  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓๔



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 50717 นางสาวปนดัดา  แซ่อึ้ง ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 50846 นางสาวสุพรรษา  บญุชิต ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 50887 นางสาวปานชีวา  อุ่นรัตนะ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 50932 นางสาวณิชากร  จริะกิจ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51021 นางสาวศิญาภัสร์  เลิศพฤกษาพฒัน์ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51024 นางสาวชญานนิทร์  บวังาม ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51041 นางสาวพิยดา  เกื้อทาน ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 51044 นางสาวมธุรดา  ใจกระศัลย์ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 51130 นางสาวธัญญาภรณ์  ศรีสารคาม ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 51147 นางสาวสิริพรรษา  ฉัตรสุวรรณ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 51171 นางสาวกฤติยาพร  โพธิยา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 51199 นางสาวสุชาวลี  ประทุมมา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 51221 นางสาวกวินธิดา  ดีมาก ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 51241 นางสาวศิริวรรณ  อังควณิช ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 51248 นางสาวสุพิชญา  กลมลี ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 51293 นางสาวมณิสา  ชัยแก้ว ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 51295 นางสาววชิราภรณ์  อมรไชย ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 51859 นางสาวจติฐิตศมน  อภชิัจบญุโชค ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 53691 นางสาวกานต์ธิดา  ศรีวิไล ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 53693 นางสาวชิดฤทัย  ดวงใจ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 53694 นางสาวธนชัชพร  ทุมมา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 53695 นางสาวนายิกา  กุลค าวัฒนะ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 53696 นางสาวนศุรินทร์  โททะรินทร์ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 53698 นางสาวอนญัชนา  เคนบปุผา ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 53699 นางสาวอภชิยา  ผลจนัทร์ ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 53700 นางสาวอมรรัตน ์ สิงหโ์ตทอง ม.๖/๙ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 49897 นายพีระศักด์ิ  จงึมั่นคง ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 50966 นายสรยุธ  มูลชาติ ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 51168 นายวงศธร  สร้อยค า ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 51207 นายณัฐวรรษ  สุภกัดี ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 53702 นายพสุภทัร  ชุมจนัทร์ ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 53705 นายศุภกร  อรุณฤกษ์ ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 50687 นางสาวพิมพ์วิไล  พิศวงษ์ ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 50999 นางสาวอัจฉรา  สุบรูณ์ ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 51032 นางสาวนภสัวรรณ  บญุกอง ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 51083 นางสาวนภาจรี  ขรรค์แก้ว ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 51131 นางสาวธิติรัตน ์ ไพสาทย์ ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 51175 นางสาวชนาพร  สะอาด ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 51176 นางสาวณัฏฐณิชา  จนัทร์สว่าง ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 51179 นางสาวณัฐณิชา  แฝงสีค า ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 51185 นางสาวนภสัวรรณ  ศรีเสน ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 51200 นางสาวสุธิดา  หงษ์ศรี ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่๘  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓๕



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 51290 นางสาวพัชรรัช  พรหมศร ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 53709 นางสาวณัฐกมล  ทุมมา ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 53710 นางสาวทิญาภทัร  วิชัยโย ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 53712 นางสาวบณุฑริญา  จ าปาทอง ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 53713 นางสาวพรหมพร  พรหมศรี ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 53714 นางสาวพลิาสินี  ปัญญาภาคสิทธวร์ี ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 53783 นางสาววิชญาดา  สายพันธ์ ม.๖/๑๐ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 50761 นายณัฐภาส  ค้าสุวรรณ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 50813 นายปรวรรธน ์ ภาคบบุผา ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 50868 นายวสันต์  ทองรินทร์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 50869 นายศุภมงคล  โคตะสิทธิ์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 50910 นายปฏภิาณ  ปราสาร ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 50912 นายปิน่พงศ์  ทัดเทียม ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 50954 นายกัญจนพ์ิชญ์  กุลบตุร ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 50959 นายธนากร  บญุกอ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 50968 นายสัณหว์ิชา  ภเูหมือนบตุร ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 51001 นายเกียรติศักด์ิ  พรมลาย ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 51016 นายวุฒิไกร  จฬุารมย์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 51052 นายจกัรพันธ์  มีธรรม ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 51114 นายรัชชานนท์  แสวงหา ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 51218 นายอติเทพ  ทานนท์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 51420 นายภทัรกร  รัตนา ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 53724 นายปณัณวิชญ์  ชมชื่น ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 53725 นายปยิศักด์ิ  อาจวิชัย ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 53726 นายสุรวุฒิ  ศรีทอง ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 50679 นางสาวชวิศา  ต้ังวงศ์วณิชย์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 50784 นางสาวธัญลักษณ์  อัศวชัยชนะ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 50832 นางสาวพชร  อุ่นวงศ์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 50845 นางสาวสิรีธร  สีชัย ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 50872 นางสาวกฤตภรณ์  ชายแก้ว ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 50873 นางสาวกานต์ชนา  เพียรชนะ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 50874 นางสาวเกตุเกล้า  เสตพันธ์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 50890 นางสาวภทัรศยาภรณ์  ศาลาแก้ว ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 50925 นางสาวกานต์ณภทัศรา  สุดสี ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 50930 นางสาวญาณิกา  สุวรรณดี ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 50933 นางสาวนภาพร  ปกพันธ์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 50936 นางสาวปารวิตา  บวัโต ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 50943 นางสาววิรัลพัชร  โรจนศักด์ิโสธร ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 50946 นางสาวสรัลนชุ  โพธิลั์งกา ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50977 นางสาวญาณิศา  วาจรัต ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 50979 นางสาวณัฐชญา  สัตยากูล ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 50981 นางสาวธันยาการต์  บุง้ทอง ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช

ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   
ห้องสอบที ่๙  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๓๖
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 50984 นางสาวประภาพร  ชลกาญจน์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 51050 นางสาวอริสรา  โสมเกตริน ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 51139 นางสาววรัญญา  ปคูะธรรม ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 51144 นางสาวศิรดา  เจยีรกุล ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51237 นางสาวเมษิณี  พรมโท ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51277 นางสาวชฎาธาร  จนัทกาญจน์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51412 นางสาวปภาดา  ปอ้มภทิักษ์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 52165 นางสาวบณัฑิตา  โอมณีเขียว ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 53728 นางสาวนวรัตน ์ โกศัลวัฒน์ ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 53729 นางสาววรินทร  ศรพรหม ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 53753 นางสาวเบญจมาภรณ์  หลักชุม ม.๖/๑๒ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 50810 นายบญุญฤทธิ ์ บญุถ่าน ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 50812 นายปพนพัชร์  จติสิริกุลสินี ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 50816 นายภวูเดช  จรัสศรีธรรัตน์ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 50911 นายปติิวัฒน ์ ราชกรม ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 50918 นายวรัญญู  กุลวงศ์ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 50958 นายต่อตระกูล  ด้วงทอง ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 51118 นายศุภกฤต  พานชิกุล ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 51151 นายกรวิชญ์  วินจิ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 51169 นายวิศวชิต  พิริยะพงศธร ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 51219 นายอภเิดช  ทองโปร่ง ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 51257 นายธนพล  เทพทอง ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 51271 นายอุกฤษฎ ์ พัดเกร็ด ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 52931 นายพัชรพล  พิศชาติ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 53730 นายกิตติเชษฐ์  อเนกคุณวุฒิ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 53732 นายภมูิเขต  นกเพชร ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 53733 นายรัชติศักด์ิ  ไตรทิพย์ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 50720 นางสาวพิมพ์ชนก  จนัทร ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 50843 นางสาวสิดาพร  แสงสว่าง ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 50844 นางสาวสิรภทัร  ทวีสิทธิ์ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 50879 นางสาวดวงฤทัย  อินทรุขา ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 50881 นางสาวธนาทิพย์  สุทธิกุล ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 50900 นางสาวอิสรียา  พบลาภ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 50938 นางสาวพีรประภสั  ค าเจริญ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 50942 นางสาววิภาวี  อมรศักด์ิชัย ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 50973 นางสาวจฑุามาศ  จรีดิษฐ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 51000 นางสาวอาทิตยา  พิพัฒนสิ์ริเมธี ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 51047 นางสาวสุรัญชนา  ศุภโกศล ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 51048 นางสาวสุรัสวดี  พันธ์เพียร ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 51072 นางสาวกมลชนก  บบุผาวัลย์ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 51137 นางสาวรุ่งนภา  เตค าหนั ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 51149 นางสาวอาทิตยา  ประไพเพชร ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่๑๐  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๔๑



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 51188 นางสาวบณัฑิตา  วิชัย ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 51240 นางสาววรรณพร  พุทธบญุ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 51278 นางสาวชินาภา  โหมขุนทด ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 51411 นางสาวอรวรรยา  ไชยวิเศษ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 52193 นางสาวดาริญญา  เดชาวัตร ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 52960 นางสาวณัฏฐชา  สิงหศิริ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 53734 นางสาวชนากานต์  แก้วมีศรี ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 53735 นางสาวณัฐนารี  ภมรฉ่ า ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 53736 นางสาวปาณีกาญจน์  โหตระไวศยะ ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 53762 นางสาวมัทนพร  นุ้ยภกัดี ม.๖/๑๓ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 50701 นายภาณุวิชญ์  เผ่าผา ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 50757 นายชญุติ  โง้วศรีกุล ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 50766 นายวรภทัร  จงึตระกูล ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 50808 นายนพรัตน ์ ไชยโพธิ์ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 50852 นายจริายุ  ซามาตย์ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 50853 นายชัยภทัร  บณุยโพธิ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 50863 นายปยิังกูร  แสนทวีสุข ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 50902 นายกิตติกวิน  กอมณี ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 50917 นายวรชาติ  เฉลียวธรรม ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 50956 นายจารุวิทย์  คงดี ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 50961 นายปรัตถกร  สายสุวรรณ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 50964 นายลิปปกร  เทียมทัด ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 51069 นายสุรเชษฐ์  ทัดเทียม ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 51158 นายนราชิต  โคตรพรหม ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 51161 นายพิชญ์พิบรูณ์  ทองแร่ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 51270 นายอัครพล  มีศรี ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 53737 นายธวัชชัย  เบือ้งบน ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 50771 นางสาวกมลวรรณ  กวนชัยภมูิ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 50785 นางสาวธิติมา  แสงอุ่น ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 50786 นางสาวนพเก้า  พยัฆทา ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 50789 นางสาวปวิมล  คูณทอง ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 50799 นางสาวอภชิญา  พรมนนท์ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 50824 นางสาวชญาน ี ชุมเสน ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 50825 นางสาวชนสิรา  วิลัยรัตน์ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 50826 นางสาวภาคิณีกาณต์  พงธท์ัตธนันชัย ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 50838 นางสาวรัตนาภรณ์  อนพุัฒนกุล ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 50842 นางสาววริศรา  นพเก้า ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 50896 นางสาวสิริกานต์  จนัทร์ปุม่ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 50898 นางสาวอรวรา  มานะดี ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50935 นางสาวปรมภรณ์  ปรัสรา ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 50937 นางสาวพรพิมล  จงึมั่นคง ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 50941 นางสาวภทัราภรณ์  เพาะพืช ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
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เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 50978 นางสาวฐิชากรณ์  อดทน ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 51087 นางสาวปยินชุ  โทศรีแก้ว ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 51193 นางสาวพัทธวรรณ  โสระเวช ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 51224 นางสาวฐาปน ี รอดค าวงศ์ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51292 นางสาวแพรวรดา  พัฒนะธาดากุล ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51296 นางสาววนสันนัท์  อุปยโสธร ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51419 นางสาวปภาวรินทร์  ว่องไว ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 53738 นางสาววรินร าไพ  สารพิศ ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 53739 นางสาวภทัราภา  บตุรดาโจม ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 53740 นางสาววรรณพร  เรืองเดช ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 53763 นางสาวอัจฉรา  อุทัยศรี ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 53781 นางสาววริศรา  ศรีขาว ม.๖/๑๔ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 50803 นายณัฐวุฒิ  อนพุัฒนกุล ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 50807 นายธีรเดช  ชูกร ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 50818 นายสิรวิชญ์  กสิพันธ์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 50870 นายอนรุิทธ์  อุบลศุภมงคล ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 50916 นายมนตกานต์  ไตรทิพย์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 50919 นายวีรภทัร  มากละเอียด ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 50963 นายชัยวัฒน ์ มายสกุล ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 50965 นายวรเมธ  ดอกดวง ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 51005 นายชาญวิทย์  แก่นพันธ์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 51015 นายวัชรากร  ติกุล ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 51020 นายสหสัวัฒน ์ แพงพรมมา ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 51109 นายพงศกร  ไชยบวัรินทร์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 51164 นายรณภพ  พุทธศรี ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 51212 นายรัฐพงศ์  วะสุรีย์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 51262 นายพงศกร  ศรีสวัสด์ิ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 51418 นายณัฐศาสตร์  เหล่าฤทธิ์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 53741 นายชยุตม์  ศรีบญุเรือง ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 53742 นายธวัชชัย  บญุศรี ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 53743 นายสุทธินนัท์  สามพายวรกิจ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 50692 นางสาวลลิตา  สิงหท์น ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 50772 นางสาวขวัญหทัย  โคตรสุโพธิ์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 50781 นางสาวณิชนนัทน ์ ศิริสุนทร ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 50782 นางสาวเณศรา  บญุครอง ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 50783 นางสาวธัญรดา  จมูวันทา ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 50788 นางสาวปภาพินท์  คงพลปาน ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 50798 นางสาวสุวัฒน ี ชนะสุข ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 50833 นางสาวพรนภสั  งามชื่น ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50836 นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยวงศ์คต ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 50871 นางสาวกมลชนก  ทรัพย์ศิริ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 50875 นางสาวเขมจริา  พรหมวาศ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่๑๒  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๔๓



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 50895 นางสาวศุภสิรา  เพชรเยี่ยม ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 50949 นางสาวอักษราภคั  บญุแสนแก้ว ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 50975 นางสาวชนกิานต์  ส้ินภยั ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 50987 นางสาวพชร  ฝักแต้ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 50998 นางสาวสุวิมล  ทีปวัฒน์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51079 นางสาวดวงหทัย  ประสมพันธ์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51088 นางสาวพัชรินทร์  รองทอง ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 51098 นางสาวศศิพักตร์  เกตุอินทร์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 51125 นางสาวชนากานต์  ภธูรฤทธิ์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 51227 นางสาวธนพร  ดีเลข ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 51282 นางสาวธนญัชนก  บญุอุทัย ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 51423 นางสาวศิรินาฎ  อุดมปรีชาทรัพย์ ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 52171 นางสาวสโรชา  ณีซัง ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 53744 นางสาวคณิตตา  ยุตวัน ม.๖/๑๕ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 49376 นายธีรเจต  ธนาพร ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 50865 นายพีระวัฒน ์ สุขสาย ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 53745 นายกฤษณพจน ์ พรพันธุ์ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 53747 นายสิริวัส  สีหะประเสริฐ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 50792 นางสาวพลอยไพลิน  ทองสิงห์ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 50885 นางสาวประภาวรรณ  ต้นค า ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 50891 นางสาวภทัราวดี  ปรองดอง ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 50947 นางสาวหทัยภทัร์  จตุรภทัรวงศ์ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 50992 นางสาวเมษิยา  อินธิไชย ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 50996 นางสาวสุชาวดี  สว่างวงษ์ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 51023 นางสาวเกศสุดาพร  เสียงเสนาะ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 51026 นางสาวโชติรัศม์  ทาทอง ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๗ 51029 นางสาวณัฐณิชา  จติพิลา ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๘ 51089 นางสาวพัชริยา  ค าหงษา ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๒๙ 51138 นางสาววรรณรพี  ก้านจกัร ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๐ 51225 นางสาวณัชชา  แสนทวีสุข ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๑ 51297 นางสาวสตรีรัตน ์ แก้วโรจน์ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๒ 52173 นางสาวชนญัชิดา  วิริยวุฒิไกร ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๓ 52966 นางสาวพุธิตา  ควรรู้ดี ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๔ 53748 นางสาวธนภรณ์  ศรีเมือง ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๕ 53749 นางสาวนธิินาถ  ทิพย์คูนอก ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๖ 53750 นางสาวรสธร  มะลิวัลย์ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๗ 53758 นางสาวรชดา  มะลิวัลย์ ม.๖/๑๖ เบญ็จะมะมหาราช
๓๘ 50921 นายสิริวิชญ์  เนาวศิริ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓๙ 51059 นายธนดล  สุรพัฒน์ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๔๐ 50876 นางสาวชนกิานต์  ไญยะพงศ์ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๔๑ 50877 นางสาวณิชากร  แสนทวีสุข ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๔๒ 50893 นางสาวศศิณิตา  พงษ์พิทักษ์ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช

บัญชรีำยชื่อนักเรียนสมคัรสอบแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงภำษำไทย (Thai Test 2017) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่๖ เวลำ 13.40 - 14.40 น.   

ห้องสอบที ่๑๓  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๔๔



เลขที่ เลขประจ ำตวัผู้สอบ ชื่อ-สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
๑ 50986 นางสาวปยิะฉัตร  ทองชุม ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๒ 50988 นางสาวพรปวีณ์  ส่งเสริม ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๓ 50991 นางสาวเพชรวี  การินทร์ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๔ 51034 นางสาวบณัฑิตา  ขันธเกษ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๕ 51124 นางสาวฉัตริยา  ริมทอง ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๖ 51129 นางสาวธัญชนก  สุวรรณกูฏ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๗ 51133 นางสาวอัญพัชร์  สุรกุลธิติโรจน์ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๘ 51134 นางสาวเบญญาภา  สายเสน ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๙ 51145 นางสาวศิรดา  เชียงแสน ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช

๑๐ 51197 นางสาวสิริณยากรย ์ แสนประเสริฐ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๑ 51249 นางสาวสุมณฑา  นครพันธ์ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๒ 53708 นางสาวอภญิพร  สายเบาะ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๓ 53754 นางสาวแพรรวี  ญาณศิริ ม.๖/๑๗ เบญ็จะมะมหาราช
๑๔ 50765 นายวชิรพงษ์  ศรชัย ม.๖/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๕ 50809 นายนนัทภพ  อร่ามวัฒนกุล ม.๖/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๖ 50817 นายสมิทธิ ์ แซ่จงึ ม.๖/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๗ 51265 นายภาสกร  วรรณภชูา ม.๖/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๘ 50993 นางสาววิมนสิริ  พิมพ์มีลาย ม.๖/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
๑๙ 53756 นางสาวณัฐกานต์  บญุละ ม.๖/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๐ 54414 นางสาวนวภรณ์  พันธุโ์สภา ม.๖/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๑ 51213 นายวรรษกร  รัตโน ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๒ 49896 นายพันธุธ์ัช  เหล่าอยู่คง ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๓ 51192 นางสาวพลอยไพลิน  สังข์ทอง ม.๖/๘ เบญ็จะมะมหาราช
๒๔ 50882 นางสาวธัญญมล  ดาผา ม.๖/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
๒๕ 50888 นางสาวปณุยาพร  มณีพิมพ์ ม.๖/๑๑ เบญ็จะมะมหาราช
๒๖ 50972 นายอานนท์  รากแก่น ม.๖/๑๘ เบญ็จะมะมหาราช

ห้องสอบที ่๑๔  หมำยเลขห้องสอบ  ๔๔๕
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