
อาคาร 9 หอ้ง 911

โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57021001 เด็กหญิง กชกร โสภาพล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57021002 เด็กชาย กรกต แดนสอาด โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57021003 เด็กหญิง กรรณิการ์ ก านอก โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57021004 เด็กชาย กฤษฏ์ พนัธุธ์นาวฒัน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57021005 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สมบงัใด โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57021006 เด็กชาย กันต์ชัย ศิริไชยบลูย์วฒัน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57021007 เด็กหญิง กาญจนา จันทร์พฒุ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57021008 เด็กชาย กิตติทตั ชาติสุภาพ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57021009 เด็กชาย กิตติวฒัน์ ไชยโย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57021010 เด็กหญิง กุลสตรี คงปลาดเปร่ือง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57021011 เด็กชาย จตุรวทิย์ ประเสริฐสวสัด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12 57021012 เด็กชาย จักรกฤษ เมืองศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
13 57021013 เด็กชาย จักริน นวลพร้ิง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
14 57021014 เด็กชาย จิรกิต สีม่วงสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
15 57021015 เด็กชาย จิรเมธ พฤกษะวนั โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
16 57021016 เด็กชาย เจษฎากร สาล า โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
17 57021017 เด็กหญิง ชลดา พลหาญ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
18 57021018 เด็กหญิง ชลพนิทุ์ บญุพฒันา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
19 57021019 เด็กชาย ชาญชนะนันท์ นาคาธร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
20 57021020 เด็กชาย ชาญวฒิุ ชาติค าดี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
21 57021021 เด็กหญิง ชัญญานุช ขันทะโส โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
22 57021022 เด็กหญิง ชุติดา บญุสุวรรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
23 57021023 เด็กหญิง ฐิตาพร เชียงกา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
24 57021024 เด็กชาย ณัฐกิจ สกุลทรงพาณิชย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
25 57021025 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ อิ่มเกิด โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
26 57021026 เด็กชาย ณัฐวตัร รัตนโภคภณัฑ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
27 57021027 เด็กหญิง ณัฒิยา ภู่ระย้า โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
28 57021028 เด็กหญิง ดวงกมล แก้วอ าไพ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
29 57021029 เด็กชาย ดิลก วยิะรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
30 57021030 เด็กชาย ถิรวฒัน์ พนัธศ์รี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
31 57021031 เด็กชาย ธนภมูิ ส าราญวานิช โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
32 57021032 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ทะสุนทร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
33 57021033 เด็กหญิง ธวชินี เพชรเลิศ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
34 57021034 เด็กหญิง ธญัลักษณ์ ทพิย์พรมมา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
35 57021035 เด็กหญิง นนฑิญา อุตะมะ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
36 57021036 เด็กชาย นนทวฒัน์ โพธิอ์บ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
37 57021037 เด็กหญิง นภสัสร เจียกกลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
38 57021038 เด็กหญิง นัดดา ทั่งศิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
39 57021039 เด็กชาย น าโชค รอดสวสัด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
40 57021040 เด็กหญิง ปาณิศา ทศันจิตรกร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
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โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57021041 เด็กหญิง ปารวี บ ารุงธรรม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57021042 เด็กชาย ปยิพทัธ์ สิงหไ์ธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57021043 เด็กชาย พงศธร เหล่ียมพมิาย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57021044 เด็กหญิง พรรนิตา ไวไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57021045 เด็กชาย พชิญ์ ธนะปดั โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57021046 เด็กชาย พธุวฏั บญูปก โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57021047 เด็กหญิง ภนิฌการษ์ ค้ าภเูขียว โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57021048 เด็กหญิง ภทัริกา แดงปา่ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57021049 เด็กชาย ภาณุพงษ์ โกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57021050 เด็กชาย ภาณุวชิญ์ บญุหนัก โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57021051 เด็กหญิง ไมมัส ชาญนิติ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12 57021052 เด็กชาย ราชนาวี สุบนิวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
13 57021053 เด็กชาย วชิรวทิย์ กุลสุทธชิัย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
14 57021054 เด็กหญิง วรางคณา ยอดพทุธ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
15 57021055 เด็กหญิง วรินทร์ธร นิรันดร์ปกรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
16 57021056 เด็กชาย วลัลภ บญุอุทศิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
17 57021057 เด็กหญิง วภิาวี เรืองประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
18 57021058 เด็กหญิง วมิุตตา วารินทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
19 57021059 เด็กหญิง ศศิธร โซ่ไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
20 57021060 เด็กชาย ศุภวชิญ์ หุ้มไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
21 57021061 เด็กหญิง ษมาพร ปราสัย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
22 57021062 เด็กชาย สหชาติ จันทร์น้อย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
23 57021063 เด็กชาย สุชาวงศ์ ชาลี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
24 57021064 เด็กชาย อธพิงศ์ ชนมนัส โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
25 57021065 เด็กชาย อภชิา ผิวสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
26 57021066 เด็กหญิง อภญิญา วรฤทธเิดช โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
27 57021067 เด็กชาย อภวิฒัน์ ขจีฟา้ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
28 57021068 เด็กหญิง จิดาภา งามสะพร่ัง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
29 57021069 เด็กชาย อภกิฤช วเิศษนคร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
30 57021070 เด็กชาย สวสิ ศิริพงศาวลี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
31 57021071 เด็กชาย กรวชิญ์ สุริยศักด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
32 57021072 เด็กหญิง จันทริา จงรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
33 57021073 เด็กหญิง ปนัดดา เจียนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
34 57021074 เด็กหญิง พทุธรักษา ณรุณ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
35 57021075 เด็กหญิง ภญิญาพชัญ์ รัตนาธวิตัร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
36 57021076 เด็กหญิง วรรณนิภา ปยุะติ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
37 57021077 เด็กชาย ณัฐภทัร พวงศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
38 57021078 เด็กชาย นครินทร์ กันยะมี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
39 57021079 เด็กชาย ภาคภมูิ ทองประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
40 57021080 เด็กหญิง กัญญภสั สิริรุ่งวนิช โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม

                      ลงชื่อ .......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู ้ วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรยีนบรุรีมัย์พิทยาคม

หอ้งสอบที่ 71
วันสอบ เสาร ์ที่ 20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 9 หอ้ง 922

โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57030961 นางสาว มณีรัตน์ ทองพมิพ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57030962 นางสาว มณีรัตน์ ทองอุไร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57030963 นางสาว มัลลิกา เฉื่อยฉ่ า โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57030964 นาย มานะศักด์ิ วริิยาชีวกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57030965 นางสาว มุกดา หงษารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57030966 นางสาว มุกมาดา กนกศิลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57030967 นาย ยศวฒัน์ พริิยะวรสถาพร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57030968 นางสาว เยาวนารถ ผิวข า โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57030969 นาย รณกร พงศ์จรยา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57030970 นาย รพี สุทธปิระภา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57030971 นาย รวโีรจน์ ทองธรรมสิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12 57030972 นางสาว รศสิณี ศรีขาว โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
13 57030973 นางสาว ระพพีฒัน์ ศรีภลิา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
14 57030974 นาย รังสิมันต์ เลิศเสาวณิต โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
15 57030975 นางสาว รัชตารี หาญชนะ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
16 57030976 นางสาว รัชนีกร โกติรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
17 57030977 นางสาว รัชนีรมณ์ บญุมั่น โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
18 57030978 นางสาว รัตนาพร เหล่าพชิิต โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
19 57030979 นางสาว รุ่งนภา ขนิจทารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
20 57030980 นางสาว รุ่งวดี ท านองดี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
21 57030981 นางสาว ฤทยักานต์ รัตนเสน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
22 57030982 นางสาว ลดาวลัย์ วชัรินทรางกูร โรงเรียนสาธติม.มหาสารคาม
23 57030983 นางสาว ลลิตา สุทธสิน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
24 57030984 นาย เลิศปรีชา สีมาคูณ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
25 57030985 นาย วงศธร แร่เพช็ร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
26 57030986 นาย วงศธร เจียวค้างพลู โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
27 57030987 นางสาว วชิรดา บญุเปา้ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
28 57030988 นางสาว วนิชญา เจริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
29 57030989 นางสาว วรรณพร พลอยรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
30 57030990 นางสาว วรรณารัตน์ ซึมรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
31 57030991 นางสาว วรัญญา บวัระพนัธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
32 57030992 นางสาว วรางคณา จันทร์โสภา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
33 57030993 นางสาว วราภรณ์ สีวเิส็ง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
34 57030994 นางสาว วรินธร สุขรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
35 57030995 นางสาว วริศราวรรณ ยินดีมาก โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
36 57030996 นางสาว วริษา เสาทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
37 57030997 นางสาว วรีรัตน์ ต้ังอดุลย์รัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
38 57030998 นางสาว วสุนนท์ กมลอมรพนัธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
39 57030999 นางสาว วนัชนะ ดาทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
40 57031000 นางสาว วนัเพญ็ มีพร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
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โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57031001 นาย วนัระพี เพง็ศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57031002 นางสาว วารุณอร เนินกระโทก โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57031003 นางสาว วาสนา พรานเนื้อ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57031004 นางสาว วจิิตรลดา นนทพ์ละ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57031005 นางสาว วชิุดา ประทมุดี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57031006 นางสาว วภิาวี ศิริเมฆา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57031007 นางสาว วภิาษณีย์ ทา้วอนนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57031008 นาย ไวทยา เที่ยงเจริญ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57031009 นางสาว ศกลรัตน์ ช านาญศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57031010 นาย ศรัณย์ เเพทย์สันเทยีะ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57031011 นางสาว ศวรรยา ดังไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12 57031012 นางสาว ศศิกานต์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
13 57031013 นางสาว ศศิธร พลูไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
14 57031014 นางสาว ศศินา ช ารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
15 57031015 นางสาว ศศิวมิล ปจัจุโส โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
16 57031016 นาย ศาสตร์ศิลป์ มณีเติม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
17 57031017 นาย ศาสตรา สาระรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
18 57031018 นางสาว ศิริพรรณ ฤทธริณ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
19 57031019 นางสาว ศิริลักษณ์ คูริโมโตะ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
20 57031020 นางสาว ศิริอร สุนันท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
21 57031021 นาย ศิวกานต์ โรจน์สุกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
22 57031022 นาย ศุภกฤต นรารัตน์กุล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
23 57031023 นางสาว ศุภวรรณ ปกัการะนา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
24 57031024 นางสาว ศุภาพชิญ์ ทาไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
25 57031025 นางสาว สตรีรัตน์ เนาวสุ์ข โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
26 57031026 นาย สมชาย คงรุ่งโชคดี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
27 57031027 นางสาว สมฤทยั ตามสีรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
28 57031028 นางสาว สรวงสุดา คาระโก โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
29 57031029 นางสาว สโรชา ชิงชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
30 57031030 นาย สิรวชิญ์ ศรีเมือง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
31 57031031 นาย สิรวศิ ฤทธแิก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
32 57031032 นางสาว สิรินาถ คุณเพง็ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
33 57031033 นางสาว สิริยากร บญุคุ้ม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
34 57031034 นางสาว สุชาดา นามมูล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
35 57031035 นางสาว สุชาวดี สุริโย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
36 57031036 นางสาว สุทธชิา กะรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
37 57031037 นางสาว สุทรีา กาสิงห์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
38 57031038 นางสาว สุธาสินี เอี่ยมวจิารณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
39 57031039 นางสาว สุธชิา จวงจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
40 57031040 นางสาว สุธนิี อารมย์รัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
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โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57031041 นางสาว สุธมีา โกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57031042 นางสาว สุนิรชา อินนอก โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57031043 นางสาว สุนิสา แฉล้มรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57031044 นาย สุภวฒัน์ ชื่นรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57031045 นางสาว สุภสัสรา สุตะนนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57031046 นางสาว สุภาพร นนทะค าจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57031047 นาย สุรัตน์ เจริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57031048 นาย สุริเยศ มวลไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57031049 นาย สุวจิักขณ์ น้อมกลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57031050 นาย เสฎฐวฒิุ หล่วงทองหลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57031051 นาย เสฏฐวฒิุ สุภาพรหม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12 57031052 นางสาว เเสงเทยีน ลีประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
13 57031053 นางสาว โสภดิา ค ามุงคุล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
14 57031054 นางสาว หรินทพิย์ อินทรปลอด โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
15 57031055 นางสาว เหมือนไหม สีหาเสน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
16 57031056 นาย อติวชิญ์ โยสาจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
17 57031057 นาย อธวิฒัน์ วทิย์พชิิตชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
18 57031058 นาย อนุชิต การรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
19 57031059 นาย อนุวรรตน์ กามรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
20 57031060 นางสาว อภชิญา เจริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
21 57031061 นางสาว อภญิญา อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
22 57031062 นางสาว อภญิญา ปาสาเน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
23 57031063 นาย อภบิณุย์ โรจนากาศ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
24 57031064 นาย อภมิุข ไชยอุป โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
25 57031065 นางสาว อภสิรา กะรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
26 57031066 นางสาว อรญา สุขเพง็ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
27 57031067 นางสาว อรญา ล้ิมอัมพร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
28 57031068 นางสาว อรนภา โอรสรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
29 57031069 นาย อรรฆพร ทองสุกแก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
30 57031070 นางสาว อรัญญา บญุเพง็ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
31 57031071 นางสาว อริศรา จั้นพลแสน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
32 57031072 นางสาว อลิสา เจือนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
33 57031073 นางสาว อังคณาพร กรอบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
34 57031074 นางสาว อัญชิสา โกติรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
35 57031075 นาย อาณกร กนกศิลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
36 57031076 นางสาว อาณิศรา อ่างรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
37 57031077 นาย อาทติย์ จิตคติ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
38 57031078 นางสาว อาทติยา โสชะรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
39 57031079 นาย อานันท์ บญุมี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
40 57031080 นางสาว อาภสัรา บญุเล้ียง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
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โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57031081 นางสาว อารียา พนัวนั โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57031082 นาย อิทธพิล ยืนยง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57031083 นางสาว อุมาพร พรหมทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57031084 นาย เอกบดินทร์ ประคองใจ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57031085 นาย เอกพล เกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57031086 นาย เอกวทิย์ อาสนสุวรรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57031087 นางสาว ไอลดา นพไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57031088 นางสาว กรกช สวงรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57031089 นางสาว กฤตินี ราชวชิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57031090 นางสาว ณัฐรุจา ใจสนธิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57031091 นาย รชานนท์ เผ่าภรีู โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12 57031092 นางสาว รุจีรัตน์ บริบรูณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
13 57031093 นางสาว วนิชดา ชาญกิจวรกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
14 57031094 นางสาว สิริกัลยา มุ่งกลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
15 57031095 นางสาว ปยิฉัตร วนัล้วน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
16 57031096 นางสาว ภคภคั วชิัยรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
17 57031097 นางสาว ธมนวรรณ อนันตจันทรา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
18 57031098 นางสาว สุธนิี บญุโสม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
19 57031099 นาย ฐิติวฒัน์ มะลิต้น โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
20 57031100 นาย เลิศนุวฒัน์ ปจิะยัง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
21 57031101 นางสาว กวนิณา วอ่งโชติกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
22 57031102 นางสาว ชฎาพร เสม็ดดี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
23 57031103 นางสาว ชมพนูุช นิยโมสถ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
24 57031104 นางสาว ปลายฟา้ เหล็กล้ิม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
25 57031105 นางสาว พมิพญ์าดา เจริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
26 57031106 นางสาว วนิชดา บญุทนั โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
27 57031107 นางสาว พรปวณ์ี สัมมาทรัพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
28 57031108 นาย สันติภาพ สงวลัย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
29 57031109 นางสาว สกาวเดือน จวงการ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
30 57031110 นางสาว นิศารัตน์ ชื่นอุรา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
31 57031111 นาย สินสิทธิ์ ต้ังธรรมทศัน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
32 57031112 นางสาว พชัรศรี วชิัยรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
33 57031113 นาย กานต์ชนก เรือนมงคล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
34 57031114 นาย พศัพงศ์ บญุขันธธ์นาลัย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
35 57031115 นาย สิทธา สุทธิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
36 57031116 นาย สิรวชิญ์ วนัทา่ค้อ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
37 57031117 นางสาว ศุภาพชิญ์ บ ารุงธรรม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
38 57031118 นางสาว สุกานดา กันยายน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
39 57031119 นาย ปรีชา ปราบมะเริง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
40 57031120 นาย ศิรวชิช์ คงเพชร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
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อาคาร 6 หอ้ง 615

โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57021080 เด็กหญิง กัลยกร เจริญสนองกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57021081 เด็กหญิง กาญจน์สกุล กองรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57021082 เด็กหญิง กิ่งเเก้ว บงัศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57021083 เด็กหญิง จันทมิา ทองลาด โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57021084 เด็กชาย จิรทปิต์ เกยูรธ ามรงค์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57021085 เด็กหญิง ฐิติมา ศิริส าราญ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57021086 เด็กหญิง ณัฏฐิชล ศรีสมุทร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57021087 เด็กหญิง ณิรพร บวัหอม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57021088 เด็กชาย ตุลธร สุระโคตร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57021089 เด็กชาย ทกัษณิ ปลัุนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57021090 เด็กหญิง ธนกร ทรงชัยยศ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12 57021091 เด็กชาย ธนรัฐ แสนโคตร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
13 57021092 เด็กชาย ธนินท์ ธนัยรุ่งโรจน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
14 57021093 เด็กชาย นนทพทัธ์ เกียรติวทิยะ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
15 57021094 เด็กหญิง นภกุล จันทรานุวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
16 57021095 เด็กหญิง นัจนันท์ บรีุนันท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
17 57021096 เด็กหญิง นิตต์ชญาณ์ สงวนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
18 57021097 เด็กหญิง นิศานาถ สายแวว โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
19 57021098 เด็กหญิง ปยินารถ บญุภา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
20 57021099 เด็กหญิง ปยิะธดิา ใจภกัดี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
21 57021100 เด็กหญิง ภชัณิดา นครชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
22 57021101 เด็กหญิง ภทัรสุชา ชุมสาย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
23 57021102 เด็กชาย ภมูิวชิญ์ ประยูรพฒิุวณิชย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
24 57021103 เด็กชาย ภวูศิ กิจววิฒัน์กุล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
25 57021104 เด็กหญิง มุนินนาท เสโส โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
26 57021105 เด็กชาย วรภพ ศรีก้อม โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
27 57021106 เด็กหญิง วรวรรณ วงศ์เจษฎาวณิชย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
28 57021107 เด็กหญิง วริศรา บญุสาร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
29 57021108 เด็กหญิง วศินี สิงหแ์ก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
30 57021109 เด็กหญิง วาสิตา สมัครการ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
31 57021110 เด็กหญิง วชิญาพร โททอง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
32 57021111 เด็กหญิง วภิานันท์ ใบบวั โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
33 57021112 เด็กชาย วรีภทัร ค าวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
34 57021113 เด็กหญิง แววมณี โชยรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
35 57021114 เด็กหญิง ศตกมล มีเคลือบ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
36 57021115 เด็กหญิง ศิวพร บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
37 57021116 เด็กชาย ศุภกฤต สุขสังข์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
38 57021117 เด็กชาย สยมภู โพธขิ า โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
39 57021118 เด็กหญิง อรสิริ อภสุิขสิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
40 57021119 เด็กหญิง อัจฉราพร การเรียน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม

                      ลงชื่อ .......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน
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อาคาร 8 หอ้ง 813

โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57021120 เด็กหญิง เกตน์นิภา เครือลุน โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57021121 เด็กหญิง คนธรส กิจกมลเศวต โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57021122 เด็กชาย จิรโรจน์ ธนวรรณเศรษฐ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57021123 เด็กหญิง เจนนิสา ดวงจ าปา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57021124 เด็กหญิง ชัญญา  สุระประวติัวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57021125 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ศรีศิลา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57021126 เด็กหญิง ณฤดี ปกัการะนัง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57021127 เด็กหญิง ณัฐปภสัร์ ภทัรไพศาลกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57021128 เด็กหญิง ณัฐพชัร์  อนุศาสน์สิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57021129 เด็กหญิง ณัฐรดา เข้มสกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57021130 เด็กชาย ณัฐวฒิุ  ทองสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12 57021131 เด็กหญิง ตรีชฎา ปะโสทะกัง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
13 57021132 เด็กชาย เตชะบษุย์ เหล่าทวี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
14 57021133 เด็กชาย ธนานันต์ รัตนาถาวร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
15 57021134 เด็กหญิง ธริีศรา ธนัยชนก รอส โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
16 57021135 เด็กหญิง ปณิชา รุ่งปติะรังสี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
17 57021136 เด็กหญิง ปาลิตา ไกรรณภมูิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
18 57021137 เด็กหญิง พลธดิา ไชยชาติ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
19 57021138 เด็กชาย ภาสวตั วงษท์อง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
20 57021139 เด็กหญิง ภริูชญา กิตติวฒันาสาร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
21 57021140 เด็กหญิง มาลินี ชูมณี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
22 57021141 เด็กหญิง รุจีรัตน์ มีมาก โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
23 57021142 เด็กหญิง วรดา สอพมิาย โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
24 57021143 เด็กหญิง ศศินทร์ พนัธโุฆษติ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
25 57021144 เด็กชาย ศักดาวชิญ์ ไชยเยชน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
26 57021145 เด็กหญิง ศุภสิรา สุธรีะกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
27 57021146 เด็กชาย สหภสั ยางเครือ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
28 57021147 เด็กหญิง สิรีธร ต้ังเจริญ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
29 57021148 เด็กหญิง หงส์หทยั โล่หเ์จริญวานิช โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
30 57021149 เด็กหญิง อรพทัธ์ ศิริจันทรกานต์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
31 57021150 เด็กหญิง วรัชยา จันทโรจน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
32 57021151 เด็กหญิง จันทกานต์ เที่ยงทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
33 57021152 เด็กหญิง ชลินันท์ อมรไชยพฒัน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
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อาคาร 8 หอ้ง 815

โต๊ะที่ เลขที่น่ังสอบ โรงเรยีน หมายเหตุ
1 57031121 นาย พนัธุเ์ทพ จารุจินดา โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
2 57031122 นาย หสัดา เสรีสงแสง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
3 57031123 นางสาว อภญิญา ทองหล่อ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
4 57031124 นาย กันตพงศ์ อุตรวเิชียร โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
5 57031125 นาย สาวติต์ เหมาะทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
6 57031126 นาย ธเนศพล พฒุฒิ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
7 57031127 นางสาว ศุภสุตา ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
8 57031128 นางสาว ณัฐธณีิ เอ็มรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
9 57031129 นางสาว กัณฑิมา แซ่ฉั่ว โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
10 57031130 นางสาว ชมพนูุช เหลืองชัยศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
11 57031131 นางสาว ศิวรินทร์ ก าแก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พทิยาคม
12
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อาคาร 8 หอ้ง 816
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