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1 55417 นาย เบ็ญจมินทร์ โคตชาติ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
2 55448 นาย จิรัฏฐ์ พรรักษมณีรัฐ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
3 55690 นาย ณัฏฐกฤต คูณค ้า เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
4 55696 นาย ปิยพัทธ์ ทองโส เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
5 55722 นาย กษิด์ิเดช ส่วนบุญ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
6 55725 นาย ณัฐกิตต์ิ เคลือศิริ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 30 15
7 55727 นาย ธัญพิสิษฐ์ มุขขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
8 55728 นาย นนทวัชร์ มากดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
9 55731 นาย พสิษฐ์ กล่ินหอม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 23 71
10 55734 นาย ภูมินันท์ จรสาย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
11 55758 นาย กฤตภาส แก้วไทรเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 24
12 55762 นาย ชยธร กมลภากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
13 55767 นาย ปิยะพัทธ์ แก่นพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 29
14 55770 นาย วงศพัทธ์ เม่นสุวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
15 55795 นาย เจษฎา มวลชนชนะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
16 55808 นาย อัทธเมศร์ ยะโสธรศรีกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
17 55830 นาย พัทธนันท์ กุลบุตร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
18 55524 นางสาว วัชราพร ผุดผ่อง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
19 55555 นางสาว ปทิตตา ทองพันธ์ุ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
20 55630 นางสาว กนกพร ทีฆะทิพย์สกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
21 55702 นางสาว จิรัชยา แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
22 55705 นางสาว ณลฎา แก้วลี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
23 55707 นางสาว ธัญญทรัพย์ อินยาศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
24 55710 นางสาว เบญชญา วิชัยวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
25 55712 นางสาว ปาณิสรา ตั งกิจศิริโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
26 55713 นางสาว ปาณิสรา สุระชาติ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
27 55714 นางสาว พอเพียง สาระเสน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 24 62
28 55740 นางสาว ณฐณิชา สุนทรา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
29 55742 นางสาว ธัญชนก แซ่ลี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 30 13
30 55749 นางสาว พรลภัส วราหรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
31 55751 นางสาว รตนชนก ตังคโณบล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
32 55782 นางสาว พลอยพรรษา บุญศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
33 55790 นางสาว สาริศา ไตรรงค์จิตเหมาะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
34 55815 นางสาว นันท์นภัส ค้าศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
35 55877 นางสาว พิชชาภา แก้วอร่าม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
36 58138 นางสาว นิติวดี ศรีนวล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
37 55652 นาย จิรายุ นภาลัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 34 3
38 55687 นาย เกียรติอนันต์ พวงพลอย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 28 30
39 55691 นาย ณัฐชนนท์ ศรีธเนษฐ์กุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
40 55693 นาย ธนากฤต นุ่มนวล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 32 11
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41 55763 นาย ทัพพ์ ชัยราช เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
42 58139 นาย ชินโชติ ปัจฉิม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
43 55319 นางสาว พิมญาดา ทองกูล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
44 55426 นางสาว ชนารดี มุสิกสาร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
45 55520 นางสาว เมษ์สิยาห์ คริสตกุลวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
46 55743 นางสาว ธัญชนก เห็มเคน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 27 37
47 55748 นางสาว พรรษชล สิมะจารึก เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 20
48 55752 นางสาว วรรณวิษา หิรัญนวกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 30 14
49 55777 นางสาว ธัญชนก แก้วกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
50 55781 นางสาว ปุณญภรณ์ เทพมุสิก เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 24 62
51 55784 นางสาว พิมพ์ชนก กะชา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 33 6
52 55785 นางสาว ภัทรวิภา ทาทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
53 55788 นางสาว ลภัสรดา บุญณพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 25 54
54 55253 นาย ธนบดี สุริยเดชสกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 33 7
55 55330 นาย ธรรชนนต์ พัฒนะพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 21 88
56 55494 นาย ณภัทร ดอกพิกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 32 8
57 55697 นาย สุธาพงค์ แก้วอนันต์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 32 9
58 55870 นาย สุวรรณ สงวนตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 25 54
59 55438 นางสาว เวธกา พละบุตร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
60 55440 นางสาว ศศิธร ยาพลัง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
61 55642 นางสาว ปาลิตา ประสารแซ่ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 25 54
62 55720 นางสาว ศศิพิมพ์ โกมลศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
63 55783 นางสาว พิชญาภัค ผลสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 36 1
64 55879 นางสาว ลักษิกา จิรรัชตาภรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 23 71
65 58152 นางสาว ณัฏฐธิรา จารุการ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
66 58153 นางสาว ธัญกร แก้วทุมทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
67 58154 นางสาว นรมน จวงพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 30 18
68 58155 นางสาว เพ็ญพิชชา จุลพล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 31 12
69 58157 นางสาว มนัญญา บุญนาค เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 25 54
70 58158 นางสาว สุรีรัตน์ ภูมีศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 21
71 58159 นางสาว อชิรญาณ์ อาษา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
72 55298 นาย ภาวริศ ตระกูลชัยชนะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 18 98
73 55373 นาย พัชรพล ประทุมแย้ม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
74 55614 นาย ชนินพัฒน์ กุแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
75 55695 นาย นนทพรรษ คลังทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 30 17
76 55766 นาย ชัยวลัญช์ ตันสุ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
77 58173 นาย ภานุรุจ จันเหลือง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
78 55388 นางสาว ญาณิศา บุญชาลี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 27 37
79 55514 นางสาว ปรียากมล นะที เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 24 62
80 55554 นางสาว ณัชชาพัชร์ สิทธิโชติ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
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81 55589 นางสาว กชพรรณ สารกอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
82 55591 นางสาว กรกนก จิตรจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
83 55593 นางสาว ญาณิศา สุขุมาลวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
84 55737 นางสาว กชกร มานุพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 25 54
85 55750 นางสาว พิยดา สมมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
86 55575 นาย เตชณัฐ พิบูลย์ศักด์ิโสภณ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 20 95
87 55424 นางสาว กมลพร แนวจ้าปา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 28 30
88 55556 นางสาว ปราณชนก จิตวรวิสุทธ์ิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 25 54
89 55561 นางสาว พิชญาภา โพธ์ิวิเศษ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
90 55646 นางสาว สุรางค์รัตน์ ม่ิงชัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
91 55647 นางสาว อภิญญา เต่าทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
92 55684 นางสาว ศิรดา สุวรรณะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 27 37
93 55297 นาย ภาณุวิชย์ ทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 19 96
94 55300 นาย สุวพัทธ์ พื นผา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
95 55304 นาย ภูรินทร์ แก้วมรกฏ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
96 55336 นาย มงคล สมบัติหอม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
97 55342 นาย อนุชา จึงม่ันคง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
98 55344 นาย นราธิวัฒน์ บุญศิริ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
99 55497 นาย ธรรม์ธิป ทับทิมหิน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
100 55502 นาย เปมทัต อรชุนวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
101 55694 นาย ธัชชัย ค้าแพง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 21 88
102 55700 นาย วิชชากร อังกูรพิทักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 26
103 55914 นาย สิทธิศักด์ิ อยู่สุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
104 56726 นาย นิพิฐพนธ์ โสมณวัตร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
105 57527 นาย ศุภกร สอแสง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
106 58186 นาย ณัฐวุฒิ แสงสว่าง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
107 58187 นาย ธนภัทร ทองสุ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
108 58273 นาย วรโชติ ทัดเทียม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
109 55286 นางสาว สุชัญญา สานนท์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
110 55316 นางสาว ธัญวรัฐม์ บานช่ืน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
111 55351 นางสาว ณัฏฐณิชา สมุทรเวช เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
112 55435 นางสาว เพียงขวัญ ธรรมบุตร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
113 55609 นางสาว หน่ึงตะวัน ขันอาสา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
114 55634 นางสาว ณัฐพร สีหะวงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
115 55637 นางสาว นภสร ตระกาลจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
116 55641 นางสาว ปาณิสรา สิงห์ค้า เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
117 55708 นางสาว นริศรา มงคลเสริม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 28 30
118 55715 นางสาว พัชรนันท์ พงศ์เดชธนันชัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
119 55717 นางสาว พันธ์วิรา กุมพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
120 55884 นางสาว ศิรภัสสร เวทมาหะ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
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121 55921 นางสาว พิมพ์อัปสร หน่อแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
122 56723 นางสาว บุญญิสา สมบูรณ์ทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
123 56737 นางสาว แพรพลอย แสนสอาด เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
124 58189 นางสาว กนกพร สายแวว เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
125 58190 นางสาว รติมา ผาลีพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
126 58191 นางสาว ลฎาภา อินงามธีรติ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
127 58192 นางสาว สุชญา ดรโท เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
128 55260 นาย ภาวิช สุวรรณโท เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
129 55301 นาย อัษฎาวุธ ชิณพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 17 102
130 55303 นาย โชติอนันต์ แซ่โล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
131 55384 นาย สาริน พระเนีย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
132 55410 นาย กฤษณพล ต่วนค้่า เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
133 55412 นาย ชิติพัทธ์ ไชยธงรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
134 55501 นาย ประภานนท์ เส้นทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
135 55506 นาย ศุภวงศ์ บุญพร้อมอาษา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 27 37
136 55540 นาย ปวริศช์ ประมวล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
137 55588 นาย พงศภัค วิโรจน์อุไรเรือง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
138 55622 นาย นิธิศ พงษ์พิสิฐวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
139 55794 นาย กฤตณ์พัทธ์ สุทธิไชยากุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 17 102
140 55803 นาย เพชรศิริ สิมานุรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
141 55828 นาย ธีธัช ลิ มประยูรวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 25 54
142 55915 นาย จักรวรรดิวัตร ไชยวิเศษ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
143 55922 นาย ธนกฤต ลาน ้าค้า เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 16 106
144 58193 นาย กฤษณะ พูลเพ่ิม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
145 55274 นางสาว ชนิกานต์ วงศ์พรหม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
146 55353 นางสาว ธนัญชญา ดุษฎีกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 27
147 55360 นางสาว พรปวีณ์ ล่ิวชวโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 25
148 55366 นางสาว หยกผกา ธนาจารุวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
149 55431 นางสาว นราภรณ์ ดอกแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
150 55444 นางสาว อธิชนก วรรณชัยมงคล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
151 55510 นางสาว ชัญญา พันธ์วิไล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
152 55513 นางสาว ณัฐรดา ราชสีห์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
153 55549 นางสาว จิดาภา เทพสุวรรณวร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
154 55562 นางสาว พิมพ์ลดา พิมพ์พรม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
155 55565 นางสาว ศิรประภา พานทองศิริ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
156 55567 นางสาว ศิริศุภางค์ โชคศิริวรางค์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
157 55598 นางสาว ปรณัฐพร วีราสุขสันติลาภ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
158 55632 นางสาว ฌานิทธี ประทีปทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
159 55816 นางสาว บุษยมาศ เอื อทาน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
160 55820 นางสาว สิรินธรารัตน์ เหม่ากระโทก เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
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161 56736 นางสาว ณีรนุช เอกอุ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
162 56744 นางสาว ปณิตา วงค์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
163 58195 นางสาว ปรีชญาน์ อารมณ์เพียร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
164 58196 นางสาว ผ่องมณี สุวะนาม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
165 58197 นางสาว พลอยลดา วสุทิพย์เจริญ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
166 58198 นางสาว ศิรภัสสร ร่วมสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
167 55252 นาย ธนเกียรติ สุดตา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
168 55258 นาย ปิยะพงษ์ สรพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
169 55299 นาย ภูรินทร์ สินปรุ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
170 55371 นาย ปิยากร คชสถิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 35 2
171 55383 นาย ธนกร ชนะสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
172 55498 นาย นนทภูมิ ณูรักษา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
173 55503 นาย พชรพล ซ้อมวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
174 55537 นาย ณฐนนท์ ทองงอก เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
175 55576 นาย บุญบดินทร บุญม่ัน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
176 55584 นาย สหรัฐ วงศ์สิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 22
177 55764 นาย ทัศน์ภูมิ บุญม่ัน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
178 55799 นาย แทนไท สุปันนุช เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
179 56725 นาย ฆฤณ ศิริรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
180 58199 นาย ชยพล สืบสิมมา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
181 58200 นาย วิชญ์พล ดวงกล้า เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
182 58201 นาย ศรันย์ภัทร เจริญรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
183 55359 นางสาว ปูริดา ไชยเดช เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
184 55396 นางสาว พรณัชชา ธิบูรณ์บุญ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 19
185 55406 นางสาว อาทิตยาธร ค้ายอด เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 28 30
186 55521 นางสาว วริศรา เจ๊ะโด เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
187 55525 นางสาว อรณิชชา สุกฤตโอฬารกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
188 55601 นางสาว พรปวีณ์ แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
189 55792 นางสาว อชิรญา ศิริชัย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
190 55880 นางสาว วชิรญาณ์ ทองบุดดา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
191 55883 นางสาว วริศรา ศรีสันต์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
192 55917 นางสาว สุชลธิดา ทิวากรศศิธร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
193 56745 นางสาว ทิพปภา บุญสะอาด เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
194 58202 นางสาว กุลชญา ถนอมเชื อ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
195 58203 นางสาว ปุณยวีร์ ทองเสริม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 28 30
196 58204 นางสาว ภัทราพร หอมบุญมา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
197 58205 นางสาว สุภาภรณ์ ค้าเรียบ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
198 58293 นางสาว วิจิตราพร อินทร์ขาว เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
199 55293 นาย ธนกร เกษาพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
200 55381 นาย สุวิชชา ธนูศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
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201 55547 นาย ธนาบูม จารุการ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
202 55578 นาย พุฒิเศรษฐ์ พรรณดวงเนตร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
203 55623 นาย พงษ์ธิพัฒน์ พิมพ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
204 55628 นาย พุทธมนตร์ สุวรรณกูล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
205 55724 นาย จิรพนธ์ อ้านาจบุดดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
206 55725 นาย ณัฐกิตต์ิ เคลือศิริ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
207 55726 นาย ธนกฤต ดวงศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
208 55733 นาย พุทธิพงษ์ อุดมธนะธีระ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
209 55735 นาย สุทธิพจน์ โพธาราม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 28 30
210 55930 นาย พีระภัทร ธงศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
211 56652 นาย กรินทร์ บุญเสียน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
212 58288 นาย สิริภัทร พิมทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
213 55314 นางสาว ณัฐพร พิลาม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
214 55325 นางสาว อริญชยา บรรเทิงสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
215 55354 นางสาว นพวรรณ ชลประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
216 55355 นางสาว นัฐธิดา เจริญศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 21
217 55361 นางสาว พันธิตรา เจนศิริศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 23 71
218 55393 นางสาว ปัญจมาพร ทางธรรม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
219 55425 นางสาว ชนันรัตน์ แสงงาม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
220 55512 นางสาว ณัฎฐกานต์ สวยสม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
221 55518 นางสาว ภัคจิรา สดสร้อย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
222 55648 นางสาว อันนา พรหมรักษา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
223 55741 นางสาว ณฐนนท์ พลอ้านวย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
224 55746 นางสาว ปริยาภัทร บุญปก เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 32 11
225 55885 นางสาว พิมพ์ศุภา ด้ารงคุณาวุฒิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
226 55919 นางสาว รสพร อมรค้าตัน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22
227 56728 นางสาว อชิรญา จันดวงสี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
228 58213 นางสาว กนกพรรณ อินทะวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 30 16
229 58214 นางสาว กันตินันท์ ภิรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
230 58215 นางสาว กุรุพินท์ พุ่มจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
231 58216 นางสาว ฐิตินันท์ จันทโกสิน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
232 58217 นางสาว ณัชชา พลเขตต์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 24 62
233 55625 นาย ภาณุพงศ์ ก่ิงแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
234 58231 นางสาว อรนิชา แก้วด่อน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 24 62
235 55262 นาย สุภวุฒิ พลศักด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
236 55288 นาย ณัฐกมล เรืองศักด์ิเดชา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
237 55367 นาย คุณานนต์ บุญศรัทธา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 18 98
238 55447 นาย กฤศกรณ์ สุรินทร์ศิริรัฐ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
239 55610 นาย กฤติธี จันทร์เทพา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
240 55626 นาย ศักรินทร์ วิริยเสนกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
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241 55629 นาย สุทธิพงษ์ ก่อสินวัฒนา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
242 57513 นาย ภัทรกร แม่นธนู เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
243 58232 นาย ภูริภัทร ดานุวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
244 58289 นาย ศุภโชค สาขี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
245 55269 นางสาว จารีรัตน์ จันทกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
246 55272 นางสาว ชนกนันท์ ประชุมรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
247 55302 นางสาว กัญญาณัฐ อู่ทรัพย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
248 55306 นางสาว กัลยาภัสร์ ไชยสัตย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
249 55307 นางสาว เจณิสสา มาลาหอม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
250 55308 นางสาว ชญานิส์ รุ่งเรือง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
251 55309 นางสาว ชลภา รุ่งชลชวลิต เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
252 55311 นางสาว ณัฏฐชา พันธ์ุเพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
253 55324 นางสาว ศิรดา รัตนโสภา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
254 55326 นางสาว อาลีนา สายสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
255 55347 นางสาว ชนกนันท์ นนทะใส เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
256 55349 นางสาว ฐิติพร ตุละโก เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
257 55358 นางสาว ปราณปรียา พิมพบุตร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
258 55400 นางสาว มินทิรา สุภสร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
259 55511 นางสาว ชุติมณฑ์ น้าภา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
260 55551 นางสาว ชวพร โมลานิล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
261 55604 นางสาว ศิรประภา สรรชัยเสริมพร เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
262 55638 นางสาว ปฐมาภรณ์ พรมกาล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
263 55639 นางสาว ปภาวรินท์ วงษ์ค้า เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
264 58233 นางสาว ชนิภรณ์ แสวงวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
265 58234 นางสาว ธนัชชา เรืองแสน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
266 58235 นางสาว อรทัย ดวงบุบผา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
267 55250 นาย ณัฏฐพล สาธรวิศิษฐ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 23
268 55294 นาย ปฏิภาณ เศรษฐมาตย์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
269 55343 นาย อรรถพล ชยาทิกุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
270 55380 นาย ศิวกร ทองดา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 21 88
271 55421 นาย ศิววงศ์ ทองดา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 23 71
272 55533 นาย จิรโชติ พรมโพธิน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 19 96
273 55613 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ ตั งลิขิตชุมมวน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 27 37
274 58237 นาย วรภพ ฝ่ายค้าตา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 5 109
275 58291 นาย วิศวะ เจริญวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 15 107
276 55348 นางสาว ชนัญภรณ์ ชอบเสียง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 18 98
277 55356 นางสาว นันท์สินี ย่ีวาศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 24 62
278 55517 นางสาว พิมพ์ชุดา ก้าพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 28 30
279 55665 นางสาว ชลลดา สมดี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 24 62
280 57525 นางสาว ปวริศา โสภา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
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โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช
ประกำศผลกำรสอบแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิชำสังคมศึกษำ  Social Test  2022  คร้ังท่ี 10

                                                         ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5

281 58238 นางสาว จิดาภา สุขคุ้ม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 33 4
282 58244 นางสาว สิริโสภา ดุจดา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 29 28
283 58245 นางสาว สุพิชญา จันดาคูณ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 22 76
284 55292 นาย เตชัส แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
285 58248 นาย ปรัญช์ ปรัสพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
286 55273 นางสาว ชนานันท์ รูปคม เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 21 88
287 55516 นางสาว พัชราวรรณ โสดากุล เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 27 37
288 55523 นางสาว วริสา วิจารณปัญญา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
289 58250 นางสาว ญาตาวี ลิ มปัญฑิตา เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 25 54
290 55647 นางสาว อภิญญา เต่าทอง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
291 55395 นางสาว ปุณณิชญาณ์ ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43
292 55931 นางสาว พรพรรณ เชื อตะโปน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 19 96
293 58218 นางสาว ธฤดี นิลเกตุ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 17 102
294 55925 นางสาว นันทพร รชตภคนันท์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 17 102
295 55714 นางสาว พอเพียง สาระเสน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
296 55994 นาย ปราชญ์ลาภ พรมตาไก้ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 33 5
297 55805 นาย วริศ มีหนองหว้า เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 24 62
298 50001 นางสาว กชามาส เจริญสนองกุล สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ม.5 21 88
299 50002 นาย ณัชพล เพียรพยุห์เขตต์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ม.5 0
300 50003 นาย สุรเชษฐ์ ภักดียุทธ อ้านาจเจริญ ม.5 0
301 50004 นางสาว กุลนิษฐ์ พลหาญ หัวตะพานวิทยาคม ม.5 0
302 50005 นางสาว เจนสุดา มาลีหวล สิรินธร ม.5 0
303 50006 นางสาว ศศิรา สุดเส้นผม สิรินธร ม.5 24 62
304 50007 นางสาว แพรวา จรจรัญ สิรินธร ม.5 26 43
305 50008 นางสาว กุลปริยา กวดขัน เดชอุดม ม.5 22 76
306 50009 นางสาว โกลัญญา ตรงใจ สิรินธร ม.5 21 88
307 50010 นาย วสุพล พยุงวงษ์ ยโสธรพิทยาคม ม.5 0
308 50011 นางสาว พรพิมล จีนบุตร สิรินธร ม.5 12 108
309 55247 นาย กรีฑาทัพ นิลบารันต์ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
310 55538 นาย ณัฐกรณ์ ฉลวยศรี เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
311 55550 นางสาว ชยาภา นินตระการ เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 0
312 55686 นาย กิตติ ชุมภูแสน เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 23 71
313 58236 นาย กิตติพงศ์ บุญกระจ่าง เบ็ญจะมะมหาราช ม.5 26 43

                                             


