
อาคาร 4 ห้อง 413

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030001 นางสาว กชกร พิพิจวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030002 นางสาว กชกร ทองบางโปร่ง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030003 นางสาว กชสร ลิไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030004 นางสาว กนกชนนี เหลาฉลาด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030005 นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030006 นางสาว กนกพร แฉล้มรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030007 นางสาว กนกพร เสง่ียมศักด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030008 นางสาว กนกวรรณ ศรีภา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030009 นางสาว กนกวรรณ ยอดอาจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030010 นางสาว กนกวรรณ ศรีพลัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030011 นางสาว กนกอร จริตรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030012 นางสาว กมลชนก ประเสริฐศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030013 นางสาว กมลพรรณ สมบงัใด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030014 นางสาว กมลวรรณ สุขประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030015 นางสาว กรกนก ศรีนเุสน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030016 นางสาว กรกนก นพรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030017 นางสาว กรชนก เบญ็จมาศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030018 นาย กรวิชญ์ วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030019 นาย กรวิชญ์ ชัยมัน่ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030020 นาย กฤต รักพานชิย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030021 นางสาว กฤตพร คะริบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030022 นาย กฤตมุข ฉวีวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030023 นาย กฤตเมธ ชูเชิดดอก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030024 นางสาว กฤตยชญ์ จั่นวงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030025 นางสาว กฤติกา ทัศนานตุรีย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030026 นาย กฤติน เกตุบรุพลกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030027 นาย กฤษกร จันทร์พลงาม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030028 นาย กฤษดา ดาแก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030029 นาย กฤษดา อินรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030030 นางสาว กฤษติยา มุเนอืงรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030031 นาย กวีวัธน์ ประสานพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030032 นาย ก้องภพ ว่องโชติกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030033 นางสาว กัญญาณัฐ ล าไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030034 นางสาว กัญญารัตน์ กรึกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030035 นางสาว กัญธิชา วงศ์มนสันนัท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030036 นางสาว กัณฐิกา มีคุณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030037 นาย กันตพนธ์ ปริวัฒนศักด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030038 นางสาว กัลยาณี เจริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030039 นางสาว กัลยารัตน์ ศรีสังวรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030040 นางสาว กาญจนา เพชรเลิศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่46
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.
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อาคาร 4 ห้อง 416

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030041 นางสาว กานต์ชนา ประเสริฐสวัสด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030042 นางสาว กิ่งกาญจน์ ปะโสทะกัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030043 นางสาว กิตติกา สุขบรรจง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030044 นาย กิตติพัฒน์ ศิระอ าพร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030045 นาย กิตติพันธุ์ ศักรินพานชิกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030046 นาย กิตติพิชญ์ บ ารุงธรรม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030047 นาย กิตติภคั ธนบตัร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030048 นาย กิตติภทัร์ คันธะมาลย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030049 นางสาว กิตติมาพร ปติรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030050 นางสาว กิตติวรรณ ล้ิมศักด์ิชัยกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030051 นางสาว กุณคณิต เทอดรัตนเกียรติ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030052 นางสาว กุลณัฐ นอ้ยธิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030053 นางสาว กุลณัฐ เหล่าทะนนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030054 นางสาว กุลณัฐ เหลาแก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030055 นางสาว กุลธิดา ทรงเกียรติธนา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030056 นางสาว กุลธิดา รักคติพงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030057 นางสาว กุลปรียา ปราบไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030058 นางสาว กุสุมา ชาทองยศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030059 นางสาว เกณิกา มากะเต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030060 นาย เกรียงไกร อินยะโพธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030061 นาย เกรียงไกร ใสสะรัง โรงเรียนล าปลายมาศ
22 57030062 นางสาว เกวลี ท่ัวประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030063 นาย เกียรติณรงค์ นรินรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030064 นาย เกื้อกูล ช่างเกวียน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030065 นาย ไกรสิทธิ์ อร่ามโสภา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030066 นางสาว ขจีนสั สอนศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030067 นางสาว ขจีวรรณ พลสิงหช์าญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030068 นางสาว ขนษิฐา นาคินชาติ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030069 นางสาว ขนษิฐา จากรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030070 นางสาว ขนษิฐา นครศรี โรงเรียนเทศบาล 2
31 57030071 นางสาว ขัตติยา วุฑฒยากร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030072 นางสาว เขมมิกา สันติชานวุัตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030073 นาย คณต ปกักุลนนัท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030074 นาย คณิศร แถวไธสงสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030075 นาย ค้ าคูณ โรจนาวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030076 นางสาว จณิสตา นพิรรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030077 นางสาว จรรยารักษ์ บรุุษสุจริต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030078 นางสาว จรรยารักษ์ เขียวสด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030079 นางสาว จรัญญา ปรากฏหาญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030080 นางสาว จริยา เทพนคร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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อาคาร 4 ห้อง 421

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030081 นางสาว จรุงจิต พิสิฐพรปติิกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030082 นาย จักรกฤษณ์ เจษฎาภาณุกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030083 นาย จักรพรรณ ปราบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030084 นาย จารุกิตต์ จงใจงาม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030085 นางสาว จิดาภา ประเสริฐรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030086 นางสาว จิดาภา ปานเด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030087 นางสาว จิตติมา ไชยวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030088 นางสาว จินตนา เกียรติพัฒนานนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030089 นาย จิรกฤต คมกริช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030090 นางสาว จิรนนัท์ ปราชิโก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030091 นาย จิรวัฒน์ ผ าชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030092 นาย จิรวัฒน์ เพ็ชรประกอบ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030093 นางสาว จิราวดี มนเีนตร โรงเรียนเทศบาล 2
14 57030094 นางสาว จิราวรรณ์ เครือพิมาย โรงเรียนล าปลายมาศ
15 57030095 นางสาว จิราวรรณ สู้รักรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030096 นางสาว จุฑามาศ ชนะนาน โรงเรียนล าปลายมาศ
17 57030097 นางสาว จุฑารัตน์ แดงหล้า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030098 นางสาว จุฬาลักษณ์ สมบติัศิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030099 นางสาว เจนจิรา คงวุฒิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030100 นาย เจษฎา พัชรมณีปกรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030101 นาย ฉัตรพล ทินปราณี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030102 นางสาว ฉัตรสุดา บตุกะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030103 นางสาว ชญาพร นามวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030104 นางสาว ชญาภา สอนภกัดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030105 นางสาว ชณิดาภา ทิพธนามาศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030106 นางสาว ชนกพร มุง่ดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030107 นาย ชนกานต์ ศิริวาณิชย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030108 นาย ชนนกิานต์ แสวงผล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030109 นางสาว ชนม์นภิา พงษ์สวัสด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030110 นาย ชนะวัฒน์ ผงคลี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030111 นางสาว ชนญัญา นอ้ยอาษา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030112 นางสาว ชนญัญา นพรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030113 นางสาว ชนญัญา วุฒิภริมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030114 นางสาว ชนฏัดา หงษ์ค ามี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030115 นางสาว ชนากานต์ กะรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030116 นางสาว ชนากานต์ ต้นเกตุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030117 นาย ชนาธิป วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030118 นาย ชนาธิป แสงทวีสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030119 นาย ชนนิทร์ สุภาษิต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030120 นางสาว ชนนิาถ ต้ังสมบรูณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่48
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 4 ห้อง 423

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030121 นางสาว ชมพูนชุ เหลืองรัตนวิมล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030122 นาย ชยากร พิลึกนา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030123 นาย ชยุตพล โตศิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030124 นาย ชยุตม์ ดิษยเกษม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030125 นางสาว ชลทิชา เข็มทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030126 นาย ชลพันธ์ นาก้อนทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030127 นางสาว ชลิญญา เหลาแก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030128 นางสาว ชลิตา แซวรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030129 นางสาว ชัญญานนัท์ สิริวาส โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030130 นางสาว ชัญญานชุ ปานาลาด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030131 นาย ชัยพันธ์ สินธุพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030132 นาย ชัยวัฒน์ สมกิจศิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030133 นาย ชัยวัฒน์ งามสะพร่ัง โรงเรียนเทศบาล 2
14 57030134 นาย ชัยสิทธิ์ ใจกล้า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030135 นาย ชาวิช ธัญวุฒิภทัร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030136 นาย ชินกฤต บษุรากุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030137 นาย ชินพร จริยากุลวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030138 นาย ชิษณุพงศ์ นติิไชยโรจน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030139 นางสาว ชื่นนภา อรรถวิเวก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030140 นางสาว ชุติกาญจน์ พยัคฆะ โรงเรียนล าปลายมาศ
21 57030141 นาย ชุติพนธ์ วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030142 นางสาว ชุติภา สิงหแ์ก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030143 นาย โชติพงศ์ เอื้อสามาลย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030144 นางสาว โชษิตา แบบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030145 นาย ไชยชาญ ทองธนาวัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030146 นาย ฌาณ เเสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030147 นางสาว ญาณิศา เพ็ชร์หยู โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030148 นางสาว ญาดา จองสุขี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030149 นางสาว ญาสุมินทร์ เเพงไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030150 นาย ฐปนพงศ์ ศรีสันติธรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030151 นางสาว ฐิตาพร จิตรมัน่ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030152 นางสาว ฐิตาภา อ าไพพิศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030153 นางสาว ฐิตารีย์ เครือสุวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030154 นางสาว ฐิตินนัท์ เอี่ยมรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030155 นาย ฐิติพันธุ์ เกียรติธนบดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030156 นางสาว ฐิติรัตน์ ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030157 นางสาว ฑิตยา ชอบสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030158 นางสาว ฑิตยา ศรีวุฒิทรัพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030159 นาย ณพวุฒิ ไกรโกศล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030160 นางสาว ณัชชา ศรีบญุยงค์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่49
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อาคาร 4 ห้อง 425

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030161 นางสาว ณัชชา ปญัญารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030162 นางสาว ณัชชา มีสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030163 นางสาว ณัชฐิกา จุฑารุจิเวศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030164 นาย ณัชพล บญูบตุตะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030165 นางสาว ณัฎฐา แก้วกล้า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030166 นางสาว ณัฏกมล จุนถิระพงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030167 นางสาว ณัฏฐาพร พูนก าลัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030168 นางสาว ณัฐกานต์ สวัสด์ิพูน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030169 นางสาว ณัฐชลีพร กริชยาวิสิทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030170 นางสาว ณัฐญาภรณ์ ชัยวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030171 นางสาว ณัฐฐา สรุมานนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030172 นางสาว ณัฐณิชา อัตถกิจมงคล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030173 นางสาว ณัฐณิชา พลพินจิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030174 นางสาว ณัฐณิชา ชูกลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030175 นางสาว ณัฐณิชา วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030176 นางสาว ณัฐธนกร ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030177 นางสาว ณัฐธยาน์ เต็งจิรสิน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030178 นางสาว ณัฐธิดา ชูเกียรติพงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030179 นาย ณัฐนนท์ สุดาเดช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030180 นาย ณัฐนนท์ พะวิกขุณี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030181 นางสาว ณัฐนนัท์ คงสืบชาติ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030182 นาย ณัฐนยั จัวนาน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030183 นางสาว ณัฐนชิา บวัศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030184 นาย ณัฐพงษ์ สกุลทรงพาณิชย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030185 นางสาว ณัฐพร ชาติรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030186 นาย ณัฐพล มุงคุณค าซาว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030187 นางสาว ณัฐมน นชุสาย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030188 นางสาว ณัฐริการ์ เซียงหนู โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030189 นางสาว ณัฐริดา บรรเทิงใจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030190 นางสาว ณัฐรุจา ปานเกิด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030191 นาย ณัฐวัฒน์ ปาณะศรีพัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030192 นาย ณัฐวัตร เเดงงาม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030193 นางสาว ณัฐวิภา พรรณรัตนศิลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030194 นางสาว ณัฐวิภา สิมณี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030195 นางสาว ณัฐศินยี์ นวลพร้ิง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030196 นางสาว ณัฐิยาวรรณ บญุประสิทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030197 นางสาว ณิชกานต์ แย้มศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030198 นางสาว ณิชกานต์ เชื้อสาย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030199 นางสาว ณิชกานต์ อุพลรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030200 นางสาว ณิชกานต์ สวัสด์ิพุทรา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.
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ห้องสอบที ่50



อาคาร 4 ห้อง 427

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030201 นางสาว ณิชกานต์ จันทวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030202 นางสาว ณิชากร ธนสารจิรพงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030203 นางสาว ณิชารีย์ เนยีมช านาญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030204 นางสาว ณิติญาภรณ์ สมณสิงห์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030205 นาย ณิภทัร ภรธนบรูณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030206 นาย ดนยั เดชารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030207 นางสาว ดรุณี เกียรติรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030208 นางสาว ดวงกมล ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล 2
9 57030209 นางสาว ดวงนภา สาครรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030210 นางสาว ดวงหทัย พรหมบตุร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030211 นาย ด ารงค์เดช มุณีรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030212 นาย เดชาวัต บญุค า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030213 นาย ต้นสาย สรวลสันต์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030214 นาย ตระกูล ชื่นเย็น โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030215 นาย ตรีเทพ พัฒนศาสตร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030216 นาย ต่อลาภ สาธุรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030217 นาย ติณณภพ แก่นพรม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030218 นาย ทนุ ผดุงพัฒนากูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030219 นางสาว ทวีติยา ศรีนาเรียง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030220 นางสาว ทวีติยา โสมส่ิง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030221 นาย ทวีทรัพย์ สมศรีนวล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030222 นางสาว ทักษพร จ าปาดง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030223 นาย ทักษิณ เทียมพล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030224 นางสาว ทัตติยา ชุบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030225 นาย ทัศนพ์ล แผ้วพลสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030226 นางสาว ทัศนยี์ โสนาคา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030227 นางสาว ทัศนยี์วรรณ ธนานรัุกษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030228 นาย ทัศพงษ์ เศวตรพัชร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030229 นาย ทิฆมัพร แก้วสีใส โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030230 นาย ทินกร จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030231 นางสาว ทิพภาวรรณ ศรีปญัญาวิญญู โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030232 นางสาว แทนลัคน์ พจนพงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030233 นางสาว ธณัฐดา สุระรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030234 นาย ธณิศร เสริฐนวลสวัสด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030235 นาย ธเณศ ธนศิูลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030236 นาย ธนกร ทวันเวทย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030237 นาย ธนโชติ ธนชูาญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030238 นางสาว ธนพร บ ารุงแคว้น โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030239 นาย ธนพล พรมภกัดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030240 นาย ธนพัฒน์ ดวงกระจาย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่51
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 4 ห้อง 431

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030241 นาย ธนพัฒน์ ยืนยิ่ง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030242 นางสาว ธนภรณ์ ไหวดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030243 นางสาว ธนภรณ์ อามาตย์เสนา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030244 นางสาว ธนภรณ์ รัตนศศิวิมล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030245 นางสาว ธนวดี ชูวงศ์วุฒิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030246 นางสาว ธนวรรณ อุทินทุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030247 นางสาว ธนวรรณ มาลัยโคตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030248 นาย ธนวัฒน์ โกมลศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030249 นาย ธนวัฒน์ อุดมศักด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030250 นาย ธนวันต์ เกตุตา โรงเรียนล าปลายมาศ
11 57030251 นาย ธนศักด์ิ แก้วศรีใส โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030252 นางสาว ธนชัญา พิมพ์สันต์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030253 นางสาว ธนญัพร เฉลยพนติ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030254 นาย ธนากร แท่นทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030255 นาย ธนาคาร แท่งทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030256 นาย ธนานนท์ สิงหนวุัฒนะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030257 นาย ธนานนัท์ ถาวร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030258 นางสาว ธนาภรณ์ คะเรรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030259 นางสาว ธรรญชนก ต่างประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030260 นาย ธรรมรัตน์ ศรีจะบก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030261 นาย ธรรมลักษณ์ อักษรณรงค์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030262 นาย ธรรษรัณย์ เวชประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030263 นาย ธราดล อาจทวีกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030264 นาย ธราเทพ อ่อนจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030265 นาย ธราวุธ ยืนยั่ง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030266 นางสาว ธวัลยา สีทา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030267 นาย ธัชพล กุฏฤาษี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030268 นางสาว ธัญจิรา สายตา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030269 นางสาว ธัญชนก ปะสุตัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030270 นางสาว ธัญญา เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030271 นางสาว ธัญญาภรณ์ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030272 นาย ธัญพงศ์ ทรงชัยสงวน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030273 นางสาว ธัญพิชชา เนตรสุวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030274 นางสาว ธัญพิมล ทองดีเลิศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030275 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีเมือง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030276 นางสาว ธันชิตา โคตรชมภู โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030277 นางสาว ธันยนนัท์ ชัยสุริพัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030278 นางสาว ธันยพร แสงอร่ามกูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030279 นางสาว ธันยมัย ชะลุนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030280 นาย ธันวา อบอุ่น โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

ห้องสอบที ่52
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030281 นาย ธิติวัฒน์ วิมลอนนัธรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030282 นางสาว ธีร์จุฑา ปสุารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030283 นาย ธีรธร สุนทรสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030284 นางสาว ธีรนนัท์ วรรณศิลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030285 นาย ธีรนยั จ่างจิตต์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030286 นาย ธีรภทัร์ ภพูิพัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030287 นาย ธีรภทัร์ แขกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030288 นาย ธีรเมธ ค้ าชู โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030289 นาย ธีร์รัฐ อริยธนาเรืองสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030290 นาย ธีรวัฒน์ เพียรโคตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030291 นาย ธีรวิชญ์ คะรานรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030292 นาย ธีรศักด์ิ คะริบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030293 นางสาว ธีราภรณ์ บวัชัยสุวพงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030294 นาย ธุวานนท์ สุวรรณเหลา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030295 นางสาว นงนภสั เดชด ารงรักษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030296 นางสาว นจกรณ์ เสมียนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030297 นาย นธภพ นธิุรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030298 นาย นพณัฐ ส่างค า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030299 นาย นพัตธร พรหมเอาะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030300 นาย นภชาติ ชูทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030301 นางสาว นภสันนัท์ ปิน่วนชิย์กุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030302 นางสาว นภสันนัท์ ธรรมเกตุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030303 นางสาว นภสัรา นพไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030304 นางสาว นภสัวรรณ วันเพ็ญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030305 นางสาว นภสัสร สุภาพ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030306 นางสาว นภสัสร พิศาลวนชิย์กุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030307 นางสาว นภาพร เพชรเลิศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030308 นางสาว นภาวดี อินทร์พรหม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030309 นาย นรสิงห์ ตลาดโพธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030310 นางสาว นริศรา โสภา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030311 นางสาว นริศรา เรืองทรัพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030312 นาย นฤดล ปาลอนนัต์กุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030313 นาย นฤเบศร์ กันยายน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030314 นางสาว นลินรัตน์ หนดิภกัดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030315 นางสาว นวพร มาขุมเหล็ก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030316 นาย นวฤกษ์ ตุพิมาย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030317 นางสาว นวินดา จึงอนวุัตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030318 นางสาว นฐัฎาพร มาลัยโคตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030319 นางสาว นฐัพิชชา คนตรง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030320 นาย นทัธพงศ์ หวะสุวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที ่53

ชื่อ - นามสกุล
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030321 นางสาว นทัธมน ปยุภงูา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030322 นางสาว นทัธมน ช่วงไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030323 นางสาว นนัท์นภทัร สุวรรณธาดา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030324 นางสาว นนัท์นภสั ปิน่วนชิย์กุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030325 นาย นนัทภพ สุนทรวีระ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030326 นางสาว นนัทิชาภา โสภณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030327 นางสาว นารีรัตน์ เพชรล้ า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030328 นาย น าชัย พละศักด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030329 นางสาว น้ าฝน ส าเร็จสุข โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030330 นางสาว น้ าฝน บ ารุงเเคว้น โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030331 นาย นติิพัทธ์ ศรีค า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030332 นาย นธิิศ เจริญศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030333 นางสาว นศิาชล สุขกลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030334 นางสาว นศิาชล แสงกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030335 นางสาว นศิามณี ดอนทราย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030336 นางสาว บณัฑิตา หมัน่การ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030337 นางสาว บญุญาธิกาญจน์ สายบญุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030338 นาย บริุนทร์ สิทธิมงคล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030339 นางสาว บษุกร รอดจันดา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030340 นางสาว บษุบา ตุ้มนอก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030341 นางสาว เบญจพร รัตนวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030342 นางสาว เบญจมาภรณ์ แก้วเล่ือน โรงเรียนล าปลายมาศ
23 57030343 นางสาว เบญจรัตน์ แต้มโคกสูง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030344 นางสาว เบญญา กันรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030345 นางสาว ปกรกมล ชาญศรีเจริญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030346 นางสาว ปฏญิญา กฤตเมธากร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030347 นาย ปฏญิญา รุ่งเรืองศิลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030348 นางสาว ปฏญิญา เพ็ชรจ ารัส โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030349 นาย ปฏภิาณ ยอดค า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030350 นาย ปฏภิาณ ปานเกิด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030351 นาย ปฏภิาณ ธนสารจิรพงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030352 นางสาว ปฐมาภรณ์ กันยะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030353 นางสาว ปฐมาวดี มีทา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030354 นางสาว ปนดัดา ขจัดโรคา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030355 นางสาว ปภาวรินท์ รัตนมณีสกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030356 นางสาว ปภาวี บญุยืน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030357 นาย ปมนตร์ธรรม สนทิจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030358 นางสาว ประกายดาว ลีโย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030359 นาย ประจักษ์ แฟมไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030360 นางสาว ประภาพร รักษาสุวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030361 นางสาว ประภาพร ธรรมมุสา โรงเรียนล าปลายมาศ
2 57030362 นางสาว ประภารัตน์ พงษ์นาคินทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030363 นาย ปรัชญา บรุพลกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030364 นางสาว ปรางทิพย์ สีงาม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030365 นางสาว ปรารถนา ทองโสม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030366 นางสาว ปริณดา ไชยศล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030367 นาย ปรินทร์ หลาวทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030368 นางสาว ปริยาภทัร หล่ิววิรัช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030369 นางสาว ปรีชยาภรณ์ มีภกัดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030370 นางสาว ปรียาภรณ์ จันทร์ธีระวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030371 นาย ปลายกวี ลีประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030372 นางสาว ปลิดา พรหมมา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030373 นาย ปวรุตม์ เนาว์ประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030374 นางสาว ปวัญรัตน์ รัชอนนัท์พงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030375 นางสาว ปวีณา อาจพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030376 นาย ปองนรพนธ์ เต็มวิบลูย์โชค โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030377 นางสาว ปกัษ์เงิน อุสาทรัพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030378 นางสาว ปณัฑารีย์ ชัยศุภวณิชย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030379 นางสาว ปณัพร ล้ิมศักด์ิชัยกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030380 นางสาว ปาเจรา วรรณสิน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030381 นางสาว ปานทิพย์ สมานวัน โรงเรียนล าปลายมาศ
22 57030382 นาย ปานธีร์ ธงศรีเจริญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030383 นางสาว ปานฤทัย ศรีไกล โรงเรียนเทศบาล 2
24 57030384 นางสาว ปาริชาติ มัดจุปะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030385 นางสาว ปาลิดา คล่องแคล่ว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030386 นางสาว ปิน่มณี อภเิมธีธ ารง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030387 นางสาว ปยิฉัตร ปล้ืมสุด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030388 นางสาว ปยิพร จดแตง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030389 นางสาว ปยิภทัร พลวัน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030390 นางสาว ปยิภสัสร์ ทิมาสาร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030391 นาย ปยิวัฒน์ จ าปา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030392 นางสาว ปยิะฉัตร แปน้ศิริมงคลกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030393 นาย ปยิะพงศ์ นนทะอุด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030394 นางสาว ปยิะมาศ อินนอก โรงเรียนล าปลายมาศ
35 57030395 นางสาว ปณุยวรรณ ปานทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030396 นางสาว เปรมมณี เครือวัลย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030397 นางสาว ไปรยา หาสูง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030398 นางสาว ฝนฟ้า บญุปก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030399 นาย พงศกร มาประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030400 นาย พงศธร นาดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030401 นางสาว พจนา เจียรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030402 นางสาว พนดิา ประถมทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030403 นางสาว พนดิา รสหอม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030404 นางสาว พนติตา แผ้วพลสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030405 นางสาว พรชนก ลุนก าพี้ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030406 นางสาว พรชนนั เสง่ียมศักด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030407 นางสาว พรนชิา ไผ่ดีนกุูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030408 นางสาว พรพิมล ดวงมาลี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030409 นาย พรภพ ดวงภกัดีรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030410 นางสาว พรมาดา ปรึกกระโทก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030411 นางสาว พรรณนภา โชติยา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030412 นางสาว พรรณนภิา ถิรเกียรติวงค์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030413 นางสาว พรรณิภา มณีวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030414 นางสาว พรสุดา ยันระหา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030415 นาย พลพล พวงเดชานนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030416 นาย พลวัฒน์ พิชัยกาล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030417 นางสาว พวงทอง นวลเจริญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030418 นาย พสิษฐ์ เต็มวิบลูย์โชค โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030419 นางสาว พักตร์ระวี ศรีพรหม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030420 นางสาว พัชรนนัท์ ธ ารงค์อนนัตสกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030421 นางสาว พัชรมัย ต้ังประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030422 นาย พัชรวัฒน์ ตังศิษฐพงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030423 นางสาว พัชราพร จานเขื่อง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030424 นาย พัฒนา มะลิวัลย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030425 นางสาว พัณณ์ชิตา ปิน่วนชิย์กุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030426 นางสาว พัณณิตา มุง่ชอบกลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030427 นางสาว พัตร์พิมล พิมพ์เชื้อ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030428 นาย พันธกานต์ บอ่มณี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030429 นาย พัศพงศ์ ธีรพันธ์สกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030430 นางสาว พิชญา เเก้วพลงาม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030431 นางสาว พิชญาภคั ทุ่มโมง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030432 นาย พิชัยยุทธิ์ พิชัยกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030433 นางสาว พิชามญชุ์ ขาวสกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030434 นาย พิตตินนัท์ กูบกระโทก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030435 นาย พิทักษ์พงศ์ จงปตันา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030436 นางสาว พิมพกานต์ ศิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030437 นางสาว พิมพกานต์ สุขส าราญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030438 นางสาว พิมพ์ชนก มนตรีโพธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030439 นางสาว พิมพ์ชนก วรรณาปรีชาวัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030440 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ทองสุทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030441 นางสาว พิมพร จันทร์สิงห์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030442 นางสาว พิมพ์รดา กุลวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030443 นางสาว พิมพ์วลัญช์ ธรรมวัตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030444 นางสาว พิมพ์วิภา จันทวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030445 นางสาว พิมพ์สุข ยุวดีนเิวศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030446 นางสาว พิมพิศา ประทีปรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030447 นางสาว พิมลพรรณ นครไชย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030448 นางสาว พิยดา อนนัรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030449 นาย พิสิฐพงศ์ มณีราชกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030450 นาย พีรวิชญ์ ลิไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030451 นาย พุฒศิษฐ์ สังข์แก้วธนนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030452 นาย พุฒิเมธ โพธิ์ภกัดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030453 นางสาว เพ็ญประภา คงทรัพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030454 นางสาว เพ็ญพิชญา ศรีสุริยชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030455 นาย ไพโรจน์ นกิรสังขพินจิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030456 นางสาว ไพลิน ค าหอม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030457 นางสาว ภคตา ไพศาลธนากร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030458 นางสาว ภควดี เอกัคคตาจิต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030459 นางสาว ภควดี ชาติมนตรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030460 นาย ภควัต นครแสน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030461 นาย ภควัต เกิดดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030462 นาย ภควัต สิริรุ่งวนชิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030463 นาย ภควิชญ์ สระสงคราม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030464 นางสาว ภณัฑิรา ปกัโคทานงั โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030465 นางสาว ภทัคิราห์ เพชรส่ีหมืน่ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030466 นางสาว ภทัรนนัท์ ชอบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030467 นางสาว ภทัรนษิฐ์ อ่างนลิพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030468 นาย ภทัรพล บรุาสิทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030469 นางสาว ภทัรภรณ์ สอนกลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030470 นางสาว ภทัรวดี ล้ิมศักด์ิชัยกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030471 นางสาว ภทัรวดี ปะรุมรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030472 นาย ภทัรวิชญ์ นาประจักษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030473 นาย ภทัรวุฒิ ประสิทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030474 นาย ภาคภมูิ โสภณอัมพรขจี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030475 นางสาว ภาคิณี อึงชัยศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030476 นาย ภาณธร ภรธนบรูณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030477 นาย ภาณัฐ เขตกัน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030478 นาย ภานพุงศ์ วงศ์ประณุท โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030479 นาย ภานวุัฒน์ สุทธิประภา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030480 นางสาว ภาวาส ภูข่ันเงิน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่57
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 5 ห้อง 524

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030481 นางสาว ภาวิดา พลพงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030482 นางสาว ภาวิตา หาสุนโม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030483 นาย ภญิโญ กัณหา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030484 นาย ภมูินทร์ ซ่าอินทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030485 นาย ภมูิภทัร ศรีหามาตย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030486 นาย ภริูเดช ช านาญจิตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030487 นาย ภวูดล เชื้อดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030488 นาย มงคลกรณ์ ธนากรเจริญวิทย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030489 นางสาว มฑุรฎา รัตนพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030490 นางสาว มณฑิตา ศิรินภาพร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030491 นางสาว มณีกาญจน์ อยู่ยง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030492 นางสาว มณีฉาย เย้ยไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030493 นางสาว มณีรัตน์ เพลากระโทก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030494 นางสาว มธุรดา ผลผาเลิศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030495 นางสาว มธุสร ตอรบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030496 นาย มนตรี ซึมครบรีุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030497 นางสาว มนญัชยา จาตุรชาต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030498 นางสาว มยุรี เดโชรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030499 นางสาว มลฐกาน สุขีเพียร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030500 นางสาว มลธิตา ล้ีประเสริฐ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030501 นางสาว มัลลิกา จันทนอ์าภรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030502 นางสาว มาริคาล ครูซ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030503 นางสาว เมทิกา วิริยาชีวกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030504 นาย เมธาธรณ์ นครศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030505 นางสาว เมธาพร ยี่สุ่นหอม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030506 นางสาว เมธาวี กนกศิลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030507 นาย เมธี อุดหนองเลา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030508 นาย เมธี มีสา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030509 นางสาว เมวิกา สังกะสี โรงเรียนล าปลายมาศ
30 57030510 นาย รจิต รจิตบรูณะกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030511 นางสาว รณิดา สุนทรเสนาะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030512 นางสาว รวิสรา สมกิจศิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030513 นางสาว รสา อุดมพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030514 นางสาว ระวิภา สุตะนนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030515 นาย รักษ์เกียรติ รักษ์อุดมการณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030516 นาย รัชชานนท์ อมรไชยพัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030517 นางสาว รัชดา ปตัเตย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030518 นางสาว รัชดาวัลย์ อาญาเมือง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030519 นางสาว รัชนกีร เสียงวังเวง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030520 นาย รัฐพงศ์ แก้วบดุศา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่58
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 5 ห้อง 525

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030521 นาย รัตติพงษ์ ทองคร โรงเรียนเทศบาล 2
2 57030522 นางสาว รัตนติยาพร พลแสน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030523 นางสาว รัตนประภา มาดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030524 นางสาว รัตนากร ขอรวมกลาง โรงเรียนล าปลายมาศ
5 57030525 นางสาว รัตนาวดี แย้มศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030526 นางสาว รัตพร คุดรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030527 นางสาว รุ้งชนม์ เชื้อช่วยชู โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030528 นางสาว รุจาภา นษิฐ์ธนกฤต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030529 นาย รุจิเมธา พลเดช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030530 นาย โรจนพันธ์ ศรีวันแก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030531 นางสาว ฤทัยรัตน์ หล้าสมบรูณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030532 นางสาว ลภาภทัร สารศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030533 นางสาว ลลิตา ชุตินรัินดร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030534 นางสาว ลักษิกา สาละ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030535 นางสาว ลัดดาวัลย์ อนพุันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030536 นางสาว ลีลาวดี ลีประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030537 นาย วชร ช ารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030538 นางสาว วชิราภรณ์ ค าอินทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030539 นาย วรญาณ รักสงฆ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030540 นางสาว วรดา ศรีรังกูร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030541 นาย วรพจน์ โมกไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030542 นาย วรพล บญุยงค์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030543 นาย วรเมธ นาคกระแสร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030544 นางสาว วรรณนศิา เจรียกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030545 นาย วรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030546 นางสาว วรรณศิริ เจริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030547 นางสาว วรรัตน์ อยู่ครบ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030548 นางสาว วรฤทัย ศุภโกศล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030549 นางสาว วรัชชยา สุวรรณประทีป โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030550 นางสาว วรัญญา บญุเขื่อง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030551 นางสาว วรางคณา แฉเกษม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030552 นางสาว วรารัตน์ สิงหาราม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030553 นางสาว วริชราพร คลีกร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030554 นาย วริทธิ์ธร พยัคฆา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030555 นาย วรินทร ต้ังเจริญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030556 นางสาว วริศรา โกษากุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030557 นางสาว วริศรา วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030558 นางสาว วริศรา รุจาคม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030559 นางสาว วริษฐา ตีรชาติ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030560 นาย วรุตม์ หาญพินจิศักด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 5 ห้อง 526

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030561 นาย วรุตม์ พฤฒิธรรมกูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030562 นาย วสุพล กีรติรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030563 นาย วัชระพงษ์ สุจินพรหม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030564 นาย วัฒนชัย สายรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030565 นางสาว วัฒนาภริมย์ มัง่มี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030566 นางสาว วันรวี กลขุนทด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030567 นางสาว วัลลภา โพธิเกียรติกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030568 นางสาว วารุณี ยุพิน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030569 นางสาว วาสิตา สุเทียบตะวัน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030570 นางสาว วิชญา ไกรจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030571 นาย วิชยุตม์ มงคลเกษตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030572 นาย วิทวัส โต่นวุธ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030573 นางสาว วิภาวินี ปจิะยัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030574 นางสาว วิมล ปล้ืมกมล โรงเรียนเทศบาล 2
15 57030575 นางสาว วิมลพรรณ พิมายรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030576 นางสาว วิไลลักษณ์ วิชัยรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030577 นางสาว วิไลลักษณ์ สมีรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030578 นาย วิวรรธน์ เดือนแหร่รัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030579 นาย วิศรุต สินศิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030580 นางสาว วิสสุตา สงวนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030581 นาย วีรภทัร นนัโช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030582 นางสาว วีรยา เกษจรัล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030583 นาย วุฒิพงษ์ โมรารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030584 นางสาว ศกลวรรณ ดาดผารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030585 นางสาว ศบณัฑิตา โชคบณัฑิต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030586 นางสาว ศรัญญา ชัยเกตุ โรงเรียนล าปลายมาศ
27 57030587 นางสาว ศรุตา จันทร์หอม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030588 นางสาว ศรุตา สดศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030589 นางสาว ศลิษา ต้ังอดุลย์รัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030590 นางสาว ศลิษา ใจรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030591 นางสาว ศศิ ศานติวรวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030592 นางสาว ศศิกาญจน์ คุณาเจริญกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030593 นางสาว ศศิตนนัทน์ ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030594 นางสาว ศศิธร แก้วฝ่าย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030595 นางสาว ศศิธร มงคลศาสตร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030596 นางสาว ศศิธร เชิดกล่ิน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030597 นางสาว ศศินนัท์ ต้ังตระกูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030598 นางสาว ศศิพิมพ์ ปลีนารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030599 นางสาว ศศิวิมล ชาติประสพ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030600 นางสาว ศศิวิมล นกัปราชญ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่60
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 5 ห้อง 527

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030601 นาย ศักด์ิสิทธิ์ คามบตุร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030602 นาย ศักรินทร์ อุสารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030603 นาย ศาสตร์ศิลป์ สารสัสดีกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030604 นางสาว ศิญาภสัร์ ธีรสิริพัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030605 นางสาว ศิรดา อะพรรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030606 นาย ศิรดิศ รัชตเวช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030607 นางสาว ศิรประภา สัมโน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030608 นางสาว ศิรภสัสร เวชชศิริกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030609 นางสาว ศิริพร ไชยบบุผา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030610 นางสาว ศิริรัตน์ สมภาค โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030611 นางสาว ศิริรัตน์ ยือรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030612 นางสาว ศิริลักษณ์ อิงสา โรงเรียนล าปลายมาศ
13 57030613 นางสาว ศิริวรรณ พวงพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030614 นาย ศิริวิชญ์ คนคิด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030615 นางสาว ศิริวิมล หนองหาร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030616 นางสาว ศิรีธร เรืองปรัชญากุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030617 นางสาว ศิลปศุ์ภา วรรณสุทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030618 นาย ศิวกร นนัธิษา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030619 นาย ศิวกร จันทร์ตรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030620 นางสาว ศิวภา กิชะรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030621 นาย ศุภกร วิเศษนคร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030622 นางสาว ศุภพิชญ์ ภาณุสกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030623 นางสาว ศุภมัสด์ พงษ์สิงหจ์ันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030624 นางสาว ศุภรดา เจริญพันธุวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030625 นาย ศุภวิชญ์ เย็นทรัพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030626 นาย ศุภวิชญ์ ข้อสกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030627 นางสาว ศุภชัฌา ศรีพัฒนา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030628 นางสาว ศุภากร ทรงชัยยศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030629 นางสาว ศุภาพิชญ์ ทุมมาลา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030630 นางสาว ศุภาวรรณ สิวิเส็ง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030631 นาย เศรฎฐวุฒิ ตาละค า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030632 นางสาว ษกามาศ โจนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030633 นางสาว สกาวเดือน จวงการ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030634 นางสาว สกาวรัตน์ พรมกลาง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030635 นาย สถาพร ภาคพรหม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030636 นาย สมภพ ต้ังอ าพรทิพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030637 นาย สมิต เบญจศรีรักษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030638 นาย สรเชษฐ์ มะโนราช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030639 นาย สรวิศ ชุ่มเย็น โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030640 นาย สรวีย์ เอี่ยมสร้อย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่61
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 5 ห้อง 531

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030641 นางสาว สร้อยสุดา ดวงนลิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030642 นางสาว สโรชา แปะประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030643 นาย สหรัฐ ศักด์ิศรีตระกูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030644 นาย สหชัชัย สร้อยศิริกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030645 นางสาว สาธินี อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030646 นางสาว สายธาร ทองจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030647 นางสาว สายสุรางค์ โรจนสุ์กิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030648 นางสาว สิตานนัท์ ศรีสุวอ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030649 นางสาว สิราวรรณ ศิลาไสล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030650 นางสาว สิริกร กิจกมลเศวต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030651 นางสาว สิริกาญจน์ แซ่เทียน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030652 นางสาว สิริกานต์ ศิริจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030653 นาย สิริโชค หร่ังนอ้ย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030654 นางสาว สิรินยา สนใจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030655 นางสาว สิริวัณ โรบรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030656 นางสาว สิรีธร สินธุรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030657 นางสาว สิรีธร สมสะอาด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030658 นาย สุกิจฐดม เพียหาเทศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030659 นางสาว สุคลธมาศ งามชื่น โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030660 นางสาว สุชัญญา ค าหอม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030661 นางสาว สุชัญญา สุธีระกูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030662 นางสาว สุชาวดี การเกษ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030663 นางสาว สุดารัตน์ สะเริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030664 นางสาว สุดารัตน์ บรุะยัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030665 นางสาว สุทธิกานต์ เเสงโชติ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030666 นางสาว สุทธิดา ไชยมก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030667 นางสาว สุทธิพร สุวรรณศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030668 นางสาว สุธาสินี แก้วศรีหา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030669 นางสาว สุธิตา จิตรกล้า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030670 นางสาว สุนติา พรามนาค โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030671 นางสาว สุนศิา บญุมาก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030672 นาย สุพศิน ช่วงไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030673 นางสาว สุพัตรา ตรีวิเศษ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030674 นางสาว สุพิชญา กฤษสุวรรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030675 นางสาว สุภาพร วันไทย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030676 นางสาว สุภารัตน์ โขงรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030677 นางสาว สุภาวดี ศรีจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030678 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แดง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030679 นางสาว สุภาวินี สิงหท์องทราย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030680 นางสาว สุมิตรา พิมพ์ภู โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่62
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 5 ห้อง 532

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030681 นางสาว สุรภา ฉินพลิกานนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030682 นาย สุรวีร์ อออุ่นดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030683 นางสาว สุวรรณา กกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030684 นาย สุวสันต์ เทียบแก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030685 นางสาว สุวัลลีย์ สิทธิโภชน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030686 นางสาว สุวิตา สิทธิ์สุธีชนนนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030687 นาย สุวิทย์ เนตรนอ้ย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030688 นางสาว เสาวนยี์ เกตุแก้วเกล้ียง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030689 นางสาว เสาวลักษณ์ บอ่ไทย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030690 นางสาว หทัยภทัร วันเพ็ญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030691 นางสาว หทัยา สีสืบมา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030692 นางสาว อทิตยา สุระกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030693 นาย อธิชา นาคะพงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030694 นาย อธิปตัย์ อัมรารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030695 นางสาว อนสิา สรุปพล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030696 นาย อนชุา สมานประธาน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030697 นาย อนเุทพ จันคลัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030698 นาย อภชิาติ บริบรูณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030699 นางสาว อภญิญา นลิคูหา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030700 นางสาว อภญิญา ดารุสรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030701 นาย อภนิพ ญาณโยธิน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030702 นางสาว อรณิชา เชิดชูพงศ์ล้ า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030703 นางสาว อรนภา วิทยสิริกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030704 นางสาว อรปภา สครรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030705 นางสาว อรยา จรรยา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030706 นาย อรรถพล โสตะพราหมณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030707 นาย อรรถพล เลไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030708 นางสาว อรอนงค์ โกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030709 นางสาว อริสา นาคการะสิน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030710 นางสาว อรุณี บวัลอย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030711 นาย อัครเดช เพประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030712 นาย อัครวินทร์ วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030713 นางสาว อังศุธร บวัเรือง โรงเรียนล าปลายมาศ
34 57030714 นางสาว อันนา เหลืองเดชานรัุกษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030715 นางสาว อัมพิรา จรุงศิลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030716 นางสาว อาคเนย์ พรจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030717 นางสาว อาทิตยา ไชยทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030718 นางสาว อาทิตยา บญุบตุรท้าว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030719 นางสาว อาภารัตน์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030720 นางสาว อารดา เดชวงษา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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อาคาร 5 ห้อง 533

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030721 นางสาว อาริยา เชื้อปรุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030722 นางสาว อารีรัตน ์ เอิบอิ่ม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030723 นางสาว อิงค์ทุอร สนกุล้ า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030724 นาย อิทธิศักด์ิ อึ้งพัฒนากิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030725 นางสาว อิษยา อุทินทุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030726 นางสาว อิสริยาภรณ์ บญุคล้อย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030727 นางสาว อุบลวรรณ บญุบก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030728 นางสาว อุมาพร บญุธง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030729 นาย เอกชัย กะชิรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030730 นางสาว ไอยเรศ มะกาว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030731 นาย กัณฑ์เอนก อังคสุภณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030732 นางสาว กชมน ประพินอักษร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030733 นางสาว กชามาศ จุลสานะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030734 นางสาว กนกชนม์ เลาลักษณ์จรรยา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030735 นางสาว กนกพร สากระจาย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030736 นางสาว กนกอร เรืองรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030737 นาย กนต์ธีร์ โพธิ์งาม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030738 นางสาว กมลญาณี ลือพักตร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030739 นางสาว กมลรัตน์ โคนประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030740 นางสาว กมลวรรณ ฉันฉายา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030741 นางสาว กรรณิการ์ ซ่อนกล่ิน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030742 นางสาว กรรวี สาระวิถี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030743 นางสาว กฤตพร ไชยชมพู โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030744 นางสาว กฤตพร แก้วอ าไพ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030745 นางสาว กฤตภรณ์ พรหมบตุร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030746 นาย กฤตมุข ปานทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030747 นางสาว กฤตยพร รุ่งรัตนพ์งศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030748 นางสาว กฤษฎาพร กองแก้ว โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030749 นาย กฤษณะ กิ่งถา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030750 นางสาว กัญญภสัสร์ สว่างศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030751 นางสาว กัญญาภคั โคประไพ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030752 นางสาว กัญญาภคั โรจนากาศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030753 นางสาว กัญญารัตน์ ทองเพชร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030754 นางสาว กัลยรัตน์ จารัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030755 นางสาว กาญจนา เจริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030756 นางสาว กาญจนาพร วัดไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030757 นาย กานต์ เรณู ณ อยุธยา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030758 นางสาว กานตรัตน์ พิณศิริ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030759 นาย กิตติพันธ์ เก่าแสน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030760 นาย กิตติภพ ประหยัด โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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อาคาร 5 ห้อง 534

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030761 นางสาว กิตติวรา ระเบยีบโพธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030762 นางสาว กิติลักษณ์ วิภาคสวัสด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030763 นางสาว กุลกัญญา กองพนสัสัก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030764 นางสาว กุลธิดา ลัทธิกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030765 นางสาว กุลภรณ์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030766 นางสาว กุสุมา โพธิข า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030767 นางสาว เกศริน ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030768 นาย ไกรฤกษ์ บญุสถาปนพงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030769 นาย ไกรวิชญ์ ครามสายออ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030770 นางสาว ขนษิฐา ศรีบญุเรือง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030771 นางสาว ขนษิฐา นอ้ยบวัทิพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030772 นางสาว ขวัญแก้ว บวัหอม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030773 นางสาว ขวัญฤดี จันมณี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030774 นางสาว ขวัญสุดา ใจสนธิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030775 นางสาว จตุพร กิจชวลิต โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030776 นางสาว จารวี  ศิริปะกะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030777 นางสาว จารุวรรณ จิ๋วนชุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030778 นาย จิตติ จ าปาศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030779 นางสาว จิตสุภา ไพเราะ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030780 นางสาว จินตนา ดีราชรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030781 นางสาว จิรพรรณ ศีลกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030782 นาย จิรวัฒน์ ตุงไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030783 นาย จิรวัฒน์ ศักด์ิศรีตระกูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030784 นาย จิรวัฒน์ จะยันรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030785 นางสาว จิราพร ซารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030786 นางสาว จีรนนัท์ บตุรดีวงค์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030787 นางสาว จีรภทัร สุ่มมาตย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030788 นางสาว จีรวรรณ เกณรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030789 นางสาว จุฑารัตน์ ภมูิกาศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030790 นาย จุลศักด์ รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030791 นาย เจตนรินทร์ นารินทร์ยาง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030792 นางสาว เจนจิรา ตะเกิงผล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030793 นางสาว เจนจิรา ปะทะรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030794 นาย ฉัตรเกียรติ นวลใยสวรรค์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030795 นางสาว ฉัตรชฎาภรณ์ วิเศษสัตย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030796 นางสาว ฉัตรชนก ปยิารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030797 นางสาว ชนญัญา คณาพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030798 นาย ชนาธิป พุทธลา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030799 นางสาว ชนกิานต์ สินธุสกุลชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030800 นางสาว ชนดิาภา อติเทพเสถียร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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อาคาร 5 ห้อง 535

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030801 นางสาว ชนสิรา โอชารส โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030802 นางสาว ชลดา เพียหาเทศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030803 นางสาว ชลดา สารีกิจ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030804 นางสาว ชลธิชา ทับทิม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030805 นางสาว ชลธิชา กระแสโสม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030806 นางสาว ชลธิดา ทับงาม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030807 นางสาว ชลิตา สีหวงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030808 นางสาว ชลิตา จบสูงเนนิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030809 นางสาว ชัชฎากรณ์ แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030810 นางสาว ชัชรีย์ ศันสนยีวัฒนกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030811 นางสาว ชัญญาพร บวัใหญ่ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030812 นาย ชาติเชื้อ ชนะค้า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030813 นางสาว ชุดาภรณ์ ทิพยเทอดธนา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030814 นางสาว ชุติกาญจน์ นอ้ยบวัทิพย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030815 นางสาว ชุตินนัท์ รสจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030816 นางสาว โชติกา นลิคร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030817 นาย ญาณกร ผลเจริญ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030818 นางสาว ญาณิศา เปล่ียนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030819 นางสาว ญาดา กมลพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030820 นางสาว ญาธิการ์ มุง่ดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030821 นางสาว ฐิติมา ครุฑรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030822 นางสาว ฐิติมา ถิระศิลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030823 นาย ณรุจพงศ์ ปรินทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030824 นางสาว ณัฏฐิณีย์ สอนไธสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030825 นาย ณัฐกฤต สาระสิทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030826 นางสาว ณัฐกานต์ สระโสม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030827 นางสาว ณัฐณิชา กมุทมาศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030828 นางสาว ณัฐธิดา มะลิรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030829 นางสาว ณัฐพร สุขสวัสด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030830 นางสาว ณัฐมล เจริญพันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030831 นาย ณัฐวัฒน์ รุ่งปติะรังสี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030832 นาย ณัฐวุฒิ สกุลทางพาณิชย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030833 นางสาว ณัฐสินี ธรรมเกตุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030834 นางสาว ณิชกานต์ ธาราเสาวรภย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030835 นางสาว ณิณทิรา ศรีเมือง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030836 นางสาว ณิษาอร ทองศรี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030837 นาย ดนสุรณ์ เรืองไพศาล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030838 นางสาว ดาราวรรณ ดวงมูลลี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030839 นางสาว ดิษญาณีย์ สุริเทศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030840 นาย เดชอนนัต์ ชุมจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030841 นาย ต้นกล้า กีรติพงศ์ภกัดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030842 นางสาว ตวงทิพย์ สุซงไชย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030843 นาย เตชัส กัลยา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030844 นาย เตชิต วรรณชาลี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030845 นาย ทรงพัฒน์ สามิตร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030846 นางสาว ทรงอัปสร เกือยรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030847 นาย ทัฬหพล โทศิริกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030848 นางสาว ทิพสุดา แก้วแกมจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030849 นาย ทีปกร โกติรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030850 นาย ธนกร เกรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030851 นาย ธนกฤต แซ่ล้ิม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030852 นาย ธนกฤต ตะยุนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030853 นาย ธนกฤษกรณ์ พุทไธวัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030854 นาย ธนภทัร ศรีศิริโชคชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030855 นางสาว ธนยพร ดอกบญุนาค โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030856 นาย ธนานนัต์ คลีกร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030857 นาย ธนาศักด์ิ เนาว์พิริยวัฒน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030858 นางสาว ธนษิฐา ทองบอน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030859 นางสาว ธมนวรรณ อนนัตจันทรา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030860 นางสาว ธัญวดี ปลอมรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030861 นางสาว ธัญสุดา แท่นทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030862 นางสาว ธันยธรณ์ ธรรชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030863 นางสาว ธันยมัย เเซ่ต้ัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030864 นางสาว ธารทิพย์ คิดรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030865 นางสาว ธิติยา สีมะโรง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030866 นาย ธีรโชติ อินทร์ประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030867 นาย ธีรศักด์ิ ทองสุทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030868 นาย ธีรศานต์ ปลอมรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030869 นางสาว ธุวพัส ร่มจันทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030870 นางสาว นนทกานต์ ไชยโย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030871 นางสาว นนทนดัดา ลายพยัคฆ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030872 นาย นนทิวัฒน์ เดชวงษา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030873 นางสาว นภสัวรรณ อินสม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030874 นางสาว นรวรา นนัต์จารุวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030875 นาย นราวิชญ์ แก้วหล่อ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030876 นาย นรุตม์ ส าราญวานชิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030877 นาย นฤดล พะนะลาภ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030878 นางสาว นฤมล นเิวศสวรรค์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030879 นาย นวภทัร์ กลอนดอน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030880 นางสาว นชัชา อึงพินจิพงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030881 นางสาว นฎัฌา นกุิจรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030882 นางสาว นฐัพร นอ้ยวิมล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030883 นางสาว นนัทกานต์ โกติรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030884 นางสาว นนัท์นภสั เอี่ยมคงสี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030885 นาย นนัทภพ วงศาสนธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030886 นางสาว น้ าทิพย์ ประจันบาล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030887 นางสาว น้ าทิพย์ จินดาวงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030888 นางสาว น้ าทิพย์ เฉลิมรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030889 นางสาว นจิวิภา การรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030890 นาย นติิธร ชอบชล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030891 นางสาว นธิิมา ปกัเคทัง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030892 นางสาว บษุณีย์ ตรีรัตนเกษม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030893 นาย ปณิธาน เพิ่มพูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030894 นางสาว ปนดัดา ปริุโส โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030895 นางสาว ปพิชญา สิทธิ์เสือ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030896 นางสาว ปภสัสร พรศักด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030897 นางสาว ประภสัสร วรรณศิริวัฒนา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030898 นางสาว ประภาสิริกร สีหะวงษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030899 นางสาว ปรัชญา เจริญรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030900 นาย ปริญญา ทานะขันธ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030901 นางสาว ปรียนติย์ แปน้ศิริมงคลกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030902 นาย ปล้ืมปติิ ลีประโคน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030903 นางสาว ปทัมพร มาศรักษา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030904 นาย ปาณัสม์ สาวีรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030905 นางสาว ปาณิศา เอี่ยมพรชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030906 นางสาว ปารณีย์ พิริยะนพชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030907 นาย ปารเมศ ธนศิูลป์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030908 นางสาว ปาลมาต วานนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030909 นางสาว ปาลิตา พรชัยวรรณาชาติ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030910 นางสาว ปยิธิดา อั้นภกัดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030911 นาย ปยินนัท์ จันทศร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030912 นางสาว ปยิวรรณ วรรณไกโรจน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030913 นางสาว ปยิะหทัย ทาสุวรรณ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030914 นาย ผดุงเกียรติ ชึดนอก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030915 นาย พงศธร คงสัตย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030916 นาย พงศ์พล คะรานรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030917 นางสาว พจมาน บรุาสิทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030918 นางสาว พรทิพย์ ประเสริฐสระนอ้ย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030919 นางสาว พรทิพย์ สุขไตรรัตน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030920 นางสาว พรวดี สระบวั โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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อาคาร 5 ห้อง 538

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 57030921 นางสาว พรหมพร พรหมราช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
2 57030922 นาย พรหมพิริยะ สิทธิโภชน์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
3 57030923 นาย พลวัต ตันเสียดี โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
4 57030924 นาย พศวัต วงศ์วิกรม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
5 57030925 นางสาว พัชรินทร์ อินทรพิทักษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
6 57030926 นางสาว พัชรี หลงรัก โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
7 57030927 นางสาว พัณณ์ชิตา นพตลุงไชยภทัร โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
8 57030928 นางสาว พัทธ์ธีรา ทะนวนรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
9 57030929 นางสาว พัทธินนัท์ ศรีมหาพรหม โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
10 57030930 นางสาว พันทิกา สมพงษ์สวัสด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
11 57030931 นาย พันธ์ยศ ศรีอินทร์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
12 57030932 นางสาว พาทินธิดา สุริเทศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
13 57030933 นางสาว พิชญาภา ปตีะเสน โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
14 57030934 นางสาว พิชญาวี มณีเรืองแสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
15 57030935 นาย พิทยพัฒน์ ชุ่มเสนา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
16 57030936 นางสาว พิมฐชา พิมเสนา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
17 57030937 นางสาว พิมพ์ชนก ชัชวาลวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
18 57030938 นางสาว พิมพ์วิภา สิรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
19 57030939 นางสาว พิมพิชชา สุภาวิตานนัท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
20 57030940 นาย พีรพัฒน์ ปลีนารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
21 57030941 นางสาว พีรยา สาระรัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
22 57030942 นาย พีรวรรษ นะรารัมย์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
23 57030943 นาย พีระวัส แดงปา่ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
24 57030944 นางสาว เพชรรัตน์ เฮงสวัสด์ิ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
25 57030945 นางสาว เพ็ญพิชญา กาญจนน์ธิิกุล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
26 57030946 นางสาว แพรพลอย รอบแคว้น โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
27 57030947 นาย ภคพงษ์ ประจันบาล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
28 57030948 นางสาว ภคอร ตินทอง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
29 57030949 นาย ภทร ศิริเอี่ยมแสง โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
30 57030950 นาย ภพสรรค์ จันทสิทธิ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
31 57030951 นาย ภราดร มีชื่อ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
32 57030952 นาย ภคัพงศ์ สุขเก่า โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
33 57030953 นาย ภทัรพงศ์ สมรรถชัย โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
34 57030954 นาย ภาณุภณ ลีภาณุวงศ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
35 57030955 นาย ภานกุร โคตะวินนท์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
36 57030956 นางสาว ภาวินี พวงผกา โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
37 57030957 นางสาว ภริญา เสรีวรยศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
38 57030958 นาย ภตูะวัน พรมเทพ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
39 57030959 นางสาว มณฑิรา ศักด์ิศรีตระกูล โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
40 57030960 นางสาว มณีรัตน์ ปรีชาศุภมาศ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม
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