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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702001 เด็กหญิง กชกร เถียรในเมือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702002 เด็กหญิง กชพร ตามกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702003 เด็กหญิง กชพร ฤกษ์กิจธนา โรงเรียนเทศบาล 2
4 5702004 เด็กหญิง กชพรรณ ปัญญารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702005 เด็กชาย กตัณณ์ พรหมจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702006 เด็กหญิง กนกพร ไขแสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702007 เด็กหญิง กนกวรรณ ชุ่มกระโทก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702008 เด็กหญิง กนกวรรณ ทองไทย โรงเรียนมารีอนุสรณ์
9 5702009 เด็กหญิง กนกอร พลโยธา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
10 5702010 เด็กหญิง กนิษฐา ใสสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702011 เด็กหญิง กมลนิตย์ ชัยประสิทธโิชค โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702012 เด็กหญิง กมลรัตน์ สาระรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702013 เด็กหญิง กมลลักษณ์ วศินไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702014 เด็กหญิง กมลวรรณ รันตโสภา โรงเรียนเทศบาล 2
15 5702015 เด็กหญิง กรชวลั โพธกิุล โรงเรียนมารีอนุสรณ์
16 5702016 เด็กหญิง กรณ์รักษ์ พงษ์สาครสวสั โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702017 เด็กหญิง กรวร์ี สุขอนันต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702018 เด็กชาย กฤติกร คีติกานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702019 เด็กหญิง กฤติยาวดี กุลเพขรโชติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702020 เด็กชาย กฤษกร สุดเกษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702021 เด็กชาย กฤษฒิพงศ์ วเิชียร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702022 เด็กหญิง กฤษยากร ศรีนุเสน โรงเรียนมารีอนุสรณ์
23 5702023 เด็กหญิง กฤษยาพร บุญรอดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702024 เด็กหญิง กฤษยาภา บุญรอดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702025 เด็กหญิง กวติา พุดสระน้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702026 เด็กชาย กวนิท์ ทรัพย์คณารักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702027 เด็กหญิง กวนิทรา ซึมรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
28 5702028 เด็กชาย กษิดิช ปิน่งาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702029 เด็กชาย กษิดิศ วรศักตยานันต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702030 เด็กชาย กอบสกุล กองรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702031 เด็กหญิง กัญจนา จั่วเเจ่มใส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702032 เด็กหญิง กัญญาพัชร การสูงเนิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702033 เด็กหญิง กัญญาภัทร เทพบุตร โรงเรียนเทศบาล 2
34 5702034 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีเหม่น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702035 เด็กหญิง กัญญารัตน์ คะเรรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702036 เด็กชาย กันตชาติ ภูข่ันเงิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702037 เด็กหญิง กันตยา ภูข่ันเงิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702038 เด็กชาย กันต์ศักด์ิ เลิศเสาวณิต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702039 เด็กหญิง กันติยา ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702040 เด็กหญิง กันยารัตน์ เการัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702041 เด็กชาย กัมปนาท บุตรเพชร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702042 กัลยสุดา แก้วศรี โรงเรียนมารีอนุสรณ์
3 5702043 เด็กหญิง กาญจนวดี เทวอนรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702044 เด็กหญิง กาญจนา เกล้ารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 
5 5702045 เด็กชาย กานต์ ต้ังประเสริฐวฒิุ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702046 เด็กหญิง กานต์รวี จรัสนพรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702047 เด็กหญิง กานติมา เนตรแสงสี โรงเรียนเทศบาล 2
8 5702048 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ยิ้มน้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702049 เด็กหญิง กิ่งสกล เชิงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
10 5702050 เด็กชาย กิตติ สายจีน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702051 เด็กชาย กิตติ สมใจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702052 เด็กชาย กิตติทัต สุดสังข์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702053 เด็กชาย กิตติธชั คูตระกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702054 เด็กชาย กิตติพงษ์ สร้อยโสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702055 เด็กหญิง กิตติพร พิศาลสฤษด์ิกรรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702056 เด็กชาย กิตติพัทธ์ ณัฏฐาพรสิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702057 กิตติภูมิ อุ่นดาบทวงศ์ษา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
18 5702058 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ หงษ์ภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702059 เด็กชาย กิตติวฒัน์ ทัศนะ โรงเรียนเทศบาล 2
20 5702060 เด็กชาย กิรติพล ดวงภักดีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702061 เด็กหญิง กีรติกา ฉัตรสันติประภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702062 เด็กหญิง กีรติยา บุญลือชา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702063 เด็กหญิง กุลจิรา วนัทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702064 เด็กหญิง กุลจิรา จารัมย์วงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702065 เด็กหญิง กุลธดิา อัปปะมะกา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702066 เด็กชาย เกรียงไกร สรรเพชุดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702067 เด็กหญิง เกวรินทร์ จะยันรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
28 5702068 เด็กหญิง เกศินี ลาน้ าเทีย่ง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
29 5702069 เด็กหญิง เกษราพร โพจา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702070 เด็กหญิง เกษราภรณ์ บัวงาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702071 เด็กหญิง เกษศิรินทร์ สุวรรณศรีทวี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702072 เด็กหญิง เกสรา ชัยกิตติพร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702073 เด็กชาย เกียรติภัฎ ปิน่สุวรรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702074 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ฝ้ายขาว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702075 เด็กชาย ไกรวชิญ์ หินอ่อน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702076 เด็กชาย ไกรินทร์ น าปัญญา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702077 เด็กหญิง ขนิษฐา พิทยานันท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702078 เด็กหญิง ขนิษฐา ขัญญ์วรฉัตร โรงเรียนมารีอนุสรณ์
39 5702079 เด็กหญิง ขวญัจิรา ดอกไม้ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702080 เด็กหญิง ขศยา ชาวนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702081 เด็กหญิง ขัตติยา สวสัดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702082 เด็กหญิง โขมพัสตร์ ส่งสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702083 เด็กชาย คณิศร สมรรถชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702084 เด็กชาย คมกริช ธรรมมิภักด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702085 เด็กชาย คมสรรค์ จินันทุยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702086 เด็กชาย คิมหันต์ จันทร์ศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702087 เด็กหญิง คีตภัทร ช่วยคิด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702088 เด็กหญิง คีตยา เนมขุนทด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702089 เด็กชาย คุณาสิน โคหนองบัว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702090 เด็กหญิง ฆโนทัย พรมหงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702091 เด็กหญิง จณิสตา นิยมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702092 เด็กชาย จตุพงษ์ สิทธิ์สุธชีนนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702093 เด็กชาย จตุพล ธงสันเทียะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702094 เด็กหญิง จรรยพร วชัรินทรางกูร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702095 เด็กหญิง จรรยพร สร้อยจิตต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702096 เด็กชาย จอมชัย พิมพ์ตะครอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702097 เด็กชาย จักรกฤษณ์ สูนรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702098 เด็กชาย จักรภูมิ ก้านจักร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702099 เด็กหญิง จันทกานต์ พิรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702100 เด็กหญิง จันทกานต์ จากรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
21 5702101 เด็กหญิง จารุวรรณ หนองพุทรา โรงเรียนเทศบาล 2
22 5702102 เด็กหญิง จิดาภา จึงอนุวตัร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702103 เด็กหญิง จิดาภา แสงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702104 เด็กหญิง จิดาภา รติพรพันธุ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702105 เด็กหญิง จิดาภา เปกรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702106 เด็กหญิง จิตรลดา ปัญญาเรืองตระกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702107 เด็กหญิง จิตสุภา สีดอกรัก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702108 เด็กหญิง จินดาภา แก้วดอนรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702109 เด็กชาย จิรโชติ กันรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702110 เด็กหญิง จิรดา แหวกกระโทก โรงเรียนมารีอนุสรณ์
31 5702111 เด็กชาย จิรทีป วโิสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702112 เด็กหญิง จิรนันท์ ปานประสิทธพิงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702113 เด็กหญิง จิรนันท์ เฮ้าปาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702114 เด็กหญิง จิรประภา ปราชิโก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702115 เด็กชาย จิรพงศ์ พลสิงห์ชาญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702116 เด็กชาย จิรภัทร วฑุฒยากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702117 เด็กหญิง จิรวรรณ ทุมทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702118 เด็กชาย จิรวฒัน์ เอี่ยมปทุมศักด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702119 เด็กหญิง จิรัชญา ค าวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702120 เด็กหญิง จิรัชญา บุญคล้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่23
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 2 ห้อง 226

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702121 เด็กหญิง จิรัชญา สังข์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702122 เด็กหญิง จิรัฐติกาล พูลพุฒ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
3 5702123 เด็กหญิง จิรัศยา พิพัฒน์ภานุกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702124 เด็กหญิง จิราธวิฒัน์ เพ็ชรสงคราม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702125 เด็กหญิง จิราพร สามขา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702126 เด็กหญิง จิราพัชร ภูถวลิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702127 เด็กหญิง จิราภา สัมฤทธิ์รินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2
8 5702128 เด็กชาย จิรายุส พุทธยศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702129 เด็กหญิง จิราวรรณ เจริญรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702130 เด็กหญิง จิราวรรณ นะรารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
11 5702131 เด็กชาย จีรัฐติกุล สีระสูงเนิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702132 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ชึรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702133 เด็กหญิง จุฑามณี ก้อความสัตย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
14 5702134 เด็กหญิง จุฑามาศ แดงหล้า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702135 เด็กหญิง จุฑามาส แสงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702136 เด็กหญิง จุฑารัตน์ โคกรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702137 เด็กหญิง จุฑารัตน์ รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702138 เด็กหญิง จุรีมาศ จันทร์แก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702139 เด็กหญิง จุฬารัตน์ เกียรติพัฒนานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702140 เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุญมี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702141 เด็กหญิง จุฬารัตน์ ใยจอหอ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
22 5702142 เด็กชาย เจตน์ เพชรชนะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702143 เด็กชาย เจตน์ณรงค์ ลาภรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702144 เด็กหญิง เจนธรีา นาคนชม โรงเรียนมารีอนุสรณ์
25 5702145 เด็กหญิง เจนสุวมิล ยารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
26 5702146 เด็กชาย เจมี่ เทพบัณฑิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702147 เด็กหญิง ฉัฐธญิา พยุงววิฒันกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702148 เด็กชาย ฉัฐนันท์ พยุงววิฒันกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702149 เด็กหญิง ฉัตรกมล วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702150 เด็กหญิง ฉัตรธชิา นพไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702151 เด็กชาย เฉลิมเกียรติ นวลใยสวรรรค์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
32 5702152 เด็กชาย เฉลิมชัย ชัยวทิูอนุกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702153 เด็กหญิง เฉลิมพร จวงการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702154 เด็กชาย เฉลิมรัฐ นวลใยสวรรค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702155 เด็กหญิง ชญาน์พันธ์ ยิงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702156 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ พัวพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702157 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บ ารุงอาจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702158 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ชาติด าดี โรงเรียนมารีอนุสรณ์
39 5702159 เด็กหญิง ชญานุช มานะสุขประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702160 เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ทามเสถียรชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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อาคาร 2 ห้อง 231

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702161 เด็กหญิง ชฎาพร พละศักด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702162 เด็กชาย ชนกันต์ ธรีะเดชากุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702163 เด็กหญิง ชนพิริยา พรหมสวสัด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702164 เด็กชาย ชนม์ชนก ไทยเจี่ยม โรงเรียนมารีอนุสรณ์
5 5702165 เด็กชาย ชนะชัย กุลรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702166 เด็กหญิง ชนัฎตา สระภู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702167 เด็กชาย ชนาธปิ พลเยี่ยม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702168 เด็กหญิง ชนิกา แสนเสนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702169 เด็กหญิง ชนิกานต์ ศรีงาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702170 เด็กหญิง ชนิกานต์ สินประสิทธิ์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
11 5702171 เด็กหญิง ชนิดา กระสังข์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702172 เด็กหญิง ชนิตา สุขสบาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702173 เด็กหญิง ชนิสรา ปักการะเณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702174 เด็กชาย ชยธร วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702175 เด็กชาย ชยากร วงศ์วฒันโสภณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702176 เด็กหญิง ชยานันท์ ปราบมะเริง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
17 5702177 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ชาตรูปะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702178 เด็กหญิง ชลธา ศิลาอมตานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702179 เด็กหญิง ชลธชิา แซวรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702180 เด็กหญิง ชลธชิา นินสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 2
21 5702181 เด็กหญิง ชลนิกานต์ นิกูลรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702182 เด็กหญิง ชลลดา จันเหลือง โรงเรียนเทศบาล 2
23 5702183 เด็กชาย ชลิต ชาไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702184 เด็กหญิง ชลิตตา ใหญ่เลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702185 เด็กหญิง ชวลัรัตน์ คราวจันทึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702186 เด็กชาย ชวลัวทิย์ กะสินรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702187 เด็กชาย ชัชพงศ์ เกียรติธนบดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702188 เด็กชาย ชัชวาลย์ เหมาะเป็นดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702189 เด็กชาย ชัยธนภพ เภสัชชา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
30 5702190 เด็กชาย ชัยพร ทองธนาวฒัน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702191 เด็กชาย ชาญนบ จิระบลกิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702192 เด็กชาย ชาญศักด์ิ ชาญรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702193 เด็กชาย ชาติวมิล วมิลรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702194 เด็กชาย ชานนท์ การวชิา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702195 เด็กหญิง ชามาวร์ี ยิ่งอินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702196 เด็กชาย ชินโชติ อินนอก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702197 เด็กชาย ชินวฒัน์ มีคุณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702198 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ อุดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702199 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ศันสนียวฒันกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702200 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รุ่งเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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อาคาร 2 ห้อง 232

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702201 เด็กหญิง ชุตินันท์ พรหมจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702202 เด็กหญิง ชุติภา ควรอาจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702203 เด็กหญิง ชุติมณฑ์ จีนคง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702204 เด็กชาย เชาวลา เต็มรักษ์ไชโย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702205 เด็กชาย โชคอนันต์ นิติไชยโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702206 เด็กหญิง โชติกา วาตุรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702207 เด็กชาย ไชยพศ เเก้วเอียด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702208 เด็กชาย ไชยพัฒน์ โชคกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702209 เด็กหญิง ญาณนันท์ นามบุดดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702210 เด็กหญิง ญาดา ปรุดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702211 เด็กหญิง ญาดา ภูวขจรพานิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702212 เด็กหญิง ญานิศา พุม่พวง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702213 เด็กหญิง ญาสุมินทร์ ฉลองรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
14 5702214 เด็กชาย ฐานันดร สมบูรณ์การ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702215 เด็กหญิง ฐานันดา โยงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702216 เด็กหญิง ฐานิดา รอดจันดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702217 เด็กหญิง ฐานิศรา บุญล้น โรงเรียนมารีอนุสรณ์
18 5702218 เด็กหญิง ฐาปนี ชนะนาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702219 เด็กหญิง ฐิดาพร โยมบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702220 เด็กหญิง ฐิติกานต์ บุญสิทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702221 เด็กหญิง ฐิตินันท์ บุตรคุณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702222 เด็กหญิง ฐิติภา วารี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702223 เด็กหญิง ฐิติมา บุตรศรีภักดีกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702224 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ค าใสอินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702225 เด็กชาย ณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702226 เด็กชาย ณภัทร ผลเกิด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702227 เด็กชาย ณภัทร รจิตบูรณกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702228 เด็กหญิง ณภัทร์ษร เกรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
29 5702229 เด็กชาย ณรงค์เดช จันทร์ศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702230 เด็กหญิง ณอมร เปรียบสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702231 เด็กหญิง ณัชชา เสนานุฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702232 เด็กหญิง ณัชชา อารมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702233 เด็กหญิง ณัชริณ ชาติมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702234 เด็กชาย ณัชศักย์ ผลประทีปสุริยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702235 เด็กหญิง ณัฎฐา ฟังสูงเนิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702236 เด็กหญิง ณัฏฐธดิา ชื่นรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702237 เด็กชาย ณัฏฐากร ไกรมะณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702238 เด็กชาย ณัฏนันท์ ภมร โรงเรียนเทศบาล 2
39 5702239 เด็กชาย ณัฐ อึงชัยศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702240 เด็กหญิง ณัฐกมล บุญนาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702241 เด็กหญิง ณัฐกฤตา พันธลีุ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702242 เด็กหญิง ณัฐกฤตา อินทรางกูร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702243 ณัฐกฤตา ชุนทรภักร์โภคิน โรงเรียนมารีอนุสรณ์
4 5702244 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ภูมิรา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702245 ณัฐกานต์ ชัยเรือน โรงเรียนมารีอนุสรณ์
6 5702246 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ อุ่นรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702247 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ นานรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
8 5702248 เด็กหญิง ณัฐจิรา อินธมิา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702249 เด็กหญิง ณัฐชยา มีแยบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702250 เด็กหญิง ณัฐชลิตา หกขุนทด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702251 เด็กหญิง ณัฐฐา พลวนั โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702252 เด็กหญิง ณัฐฐิญา พิมราช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702253 เด็กชาย ณัฐดนัย สินใหม่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702254 เด็กหญิง ณัฐธญัญา มาประจวบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702255 เด็กหญิง ณัฐธดิา วงษ์เชียงขวาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702256 เด็กหญิง ณัฐธดิา สุขศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702257 เด็กชาย ณัฐนนท์ ภูลับ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702258 เด็กหญิง ณัฐนรี ชอบใจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702259 เด็กหญิง ณัฐนิช พันธศ์รี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702260 เด็กหญิง ณัฐนิชา ปานเกิด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702261 เด็กหญิง ณัฐพร ถูกจิตต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702262 เด็กชาย ณัฐพล ปาสานัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702263 เด็กหญิง ณัฐพัชร พิริยะนพชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702264 เด็กชาย ณัฐภัทร บรรลังก์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702265 เด็กชาย ณัฐภัทร วนิไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702266 เด็กชาย ณัฐภัทร แลโสภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702267 เด็กหญิง ณัฐมน ไอ๋ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702268 เด็กหญิง ณัฐริกา กิตนันท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702269 เด็กหญิง ณัฐริกา ทะเรืองรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
30 5702270 เด็กหญิง ณัฐริกา โพธทิิ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
31 5702271 เด็กหญิง ณัฐวดี วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702272 เด็กหญิง ณัฐวดี กุสันเทียะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702273 เด็กหญิง ณัฐวดี สุขพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702274 เด็กหญิง ณัฐวดี จารัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702275 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ทับทิม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702276 เด็กชาย ณัฐวฒิุ เซียงหนู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702277 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สงวนรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702278 เด็กหญิง ณัฐสินี จรัสธนิตศักด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702279 เด็กหญิง ณัฐสุดา สร้อยนาค โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702280 เด็กหญิง ณัฐสุดา ทับกระโทก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702281 เด็กหญิง ณัฐิดา ศาลิคุปต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702282 เด็กชาย ณัตพล ยิ่งวรากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702283 เด็กหญิง ณิชกมล ค าสอน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702284 เด็กหญิง ณิชกานต์ เชิงสะอาด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702285 เด็กหญิง ณิชกานต์ เปกรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702286 เด็กหญิง ณิชกานต์ นพรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702287 เด็กหญิง ณิชวดี ยินดีชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702288 เด็กหญิง ณิชากร มาตหนองแวง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702289 เด็กหญิง ณิชาภัทร เจริญรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
10 5702290 เด็กหญิง ณิชาภัทร เขียวอ่อน โรงเรียนมารีอนุสรณ์
11 5702291 เด็กหญิง ณิชารีย์ ปกณะศรี โรงเรียนมารีอนุสรณ์
12 5702292 เด็กชาย ดนุพล โฉมสวย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702293 เด็กหญิง ดลยา ปิน่หอม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702294 เด็กหญิง ดลยา ค าหอม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702295 เด็กหญิง ดวงกมล กลขุนทด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702296 ดวงแก้ว ปัน่หอม โรงเรียนมารีอนุสรณ์
17 5702297 เด็กหญิง ดาวรีย์ สันดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702298 เด็กชาย เดชาธร ภูมูลเมือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702299 เด็กชาย ติณณภพ ศักด์ิสีเท่า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702300 เด็กชาย เต็มชนน์ พันธะเสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702301 เด็กชาย ไตรทศ ศิริรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702302 เด็กหญิง ถิรดา แหวนมุก โรงเรียนมารีอนุสรณ์
23 5702303 เด็กชาย ทวริวนิ วงค์ไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702304 เด็กหญิง ทศพร ไชยตะมาศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702305 เด็กหญิง ทอฝัน สายรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702306 เด็กหญิง ทักษา ศิลาชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702307 เด็กชาย ทักษิณ บุตรเพชร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702308 เด็กชาย ทักษิมา แผ้วพลสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702309 เด็กหญิง ทัฬหพร โทศิริกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702310 เด็กหญิง ทิชากร ศรีค า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702311 เด็กหญิง ทิพย์เกษร สู้โนนตาด โรงเรียนเทศบาล 2
32 5702312 เด็กชาย แทนไท จริยาโสวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702313 เด็กชาย ธงไชย เขียนวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702314 เด็กหญิง ธณภร สุจิรพงศ์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
35 5702315 เด็กชาย ธนกร ช ารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702316 เด็กชาย ธนกร วงษ์ถาวร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702317 เด็กชาย ธนกฤต คนล้ า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702318 เด็กชาย ธนชัย ถาวร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702319 เด็กชาย ธนโชติ พันธรุะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702320 เด็กชาย ธนโชติ แสนต้ือ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702321 เด็กชาย ธนธร ยืนยาว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702322 เด็กหญิง ธนพร ตันเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702323 เด็กชาย ธนพล แก้วค าศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702324 เด็กชาย ธนพล สุขยินดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702325 เด็กชาย ธนพล แจ่มแจ่ง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
6 5702326 เด็กชาย ธนพัฒน์ วชัระศิริบรรลือ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702327 เด็กชาย ธนภัทร ฉววีฒัน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702328 เด็กชาย ธนภัทร ทรงประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702329 เด็กชาย ธนภัทร มะนิตรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702330 เด็กชาย ธนภัทร ปิยะวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702331 เด็กชาย ธนภัทร ช านาญธนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702332 เด็กชาย ธนภัทร สุทธสิน โรงเรียนเทศบาล 2
13 5702333 เด็กชาย ธนภัส สมจิตต์อารีย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702334 เด็กหญิง ธนวรรณ กรรโณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702335 เด็กหญิง ธนวลี ต้ังสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702336 เด็กหญิง ธนัชชา มีตุวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702337 เด็กหญิง ธนัญญา มุ่งดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702338 เด็กชาย ธนากร เชิงหอม โรงเรียนมารีอนุสรณ์
19 5702339 เด็กชาย ธนาคาร ชาลีวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702340 เด็กชาย ธนาธปิ บ ารุงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702341 เด็กชาย ธนาวฒัน์ สังสีแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702342 เด็กชาย ธนิเทพ แผ้วพลสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702343 เด็กชาย ธเนศ กันรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702344 เด็กชาย ธเนศพล เเจ่มศิริพรหม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702345 เด็กชาย ธเนศพล หวงัพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702346 เด็กหญิง ธมนวรรณ ชูจอหอ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702347 เด็กชาย ธรณ์เทพ เรืองประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702348 เด็กชาย ธรรณธรณ์ คะเชนรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
29 5702349 เด็กชาย ธรรมศักด์ิ คงดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702350 เด็กหญิง ธรรมารัตน์ ข าขจร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702351 เด็กชาย ธราทิป ศรีชนะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702352 ธราธปิ วรรณาลัย โรงเรียนมารีอนุสรณ์
33 5702353 เด็กหญิง ธวลัหทัย โชยรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702354 เด็กหญิง ธญัจิรา ในจิตต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702355 เด็กหญิง ธญัชนก โสมสูงเนิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702356 เด็กหญิง ธญัชนก วงศักดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702357 เด็กหญิง ธญัญ์นิธิ ธ ารงค์อนันตสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702358 เด็กหญิง ธญัญลักษณ์ เฝ้าหนองดู่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702359 เด็กหญิง ธญัญา ค าภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702360 เด็กหญิง ธญัธร ผาสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

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

ห้องสอบที ่29
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม



อาคาร 2 ห้อง 236

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702361 เด็กหญิง ธญัพิชชา ไชยขันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702362 เด็กหญิง ธญัวรดา ตีระมาศวณิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702363 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ สุขเก่า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702364 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ อินทร์บาล โรงเรียนมารีอนุสรณ์
5 5702365 เด็กหญิง ธนัยพร ทองสุขใส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702366 เด็กหญิง ธนัยพร วบิูลย์วริิยะสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702367 เด็กหญิง ธนัยภฤศม์ จ่าพุลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702368 เด็กหญิง ธนัยมัย ช่วงรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
9 5702369 เด็กหญิง ธารารัตน์ อิสณพงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702370 เด็กหญิง ธดิา ภูม่าก โรงเรียนเทศบาล 2
11 5702371 เด็กชาย ธติิ ทัศนาววิฒัน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702372 เด็กชาย ธรีดนย์ ส าเร็จสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702373 เด็กหญิง ธรีดา บุญสถาปนพงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702374 เด็กหญิง ธร์ีธารา โสภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702375 เด็กหญิง ธรีนุช วรรณศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702376 เด็กชาย ธรีพงษ์ เรืองไพศาล โรงเรียนเทศบาล 2
17 5702377 เด็กชาย ธรีภัทร สังสีแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702378 เด็กชาย ธรีภัทร เฮียบสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702379 เด็กชาย ธรีวฒิุ บุตรสีทา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702380 เด็กชาย ธรีศักด์ิ ซาซิโย โรงเรียนเทศบาล 2
21 5702381 เด็กชาย ธรีะกานต์ ประยูรเมธา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702382 เด็กชาย นครินทร์ บุญก่อสร้าง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702383 เด็กชาย นครินทร์ บุตรโส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702384 เด็กหญิง นงนภัส พึง่ประดิษฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702385 เด็กหญิง นงนภัสพรรณ อาจเดช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702386 เด็กชาย นที งามพยุงพงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702387 เด็กชาย นธนัเอล ไวสุวรรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702388 เด็กชาย นพดล เวชจริยาวฒัน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702389 เด็กหญิง นภสร วงศ์อุทุมพร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702390 นภัส ต้ังปัญญารัช โรงเรียนมารีอนุสรณ์
31 5702391 เด็กหญิง นภัสนันท์ ภูติพรพิพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702392 เด็กหญิง นภัสสร นากดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702393 เด็กหญิง นภัสสร กีรติตระกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702394 เด็กหญิง นภารัตน์ ปลอดประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702395 เด็กหญิง นภาวรรณ พรมสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล 2
36 5702396 เด็กหญิง นรกมล นันต์จารุวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702397 เด็กชาย นรภัทร รัตนดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702398 เด็กชาย นราธปิ วเิศษรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702399 เด็กหญิง นราพร สมปอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702400 เด็กหญิง นราวฒัน์ สายเมือง โรงเรียนเทศบาล 2

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่30
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 3 ห้อง 311

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702401 เด็กชาย นราวชิญ์ ใสสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702402 นรินธร โหรารัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
3 5702403 เด็กหญิง นริศรา พิศาลวนิชย์กุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702404 เด็กหญิง นริสรา สะเทิงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702405 เด็กชาย นฤชา ไกรโกศล โรงเรียนมารีอนุสรณ์
6 5702406 เด็กหญิง นฤทัย โพธแิสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702407 เด็กหญิง นลินทิพย์ ปรังประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702408 เด็กหญิง นวพร คงพลปาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702409 เด็กหญิง นวพัชร ศูนย์ค า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702410 เด็กหญิง นวเมย เลาลักษณ์จรรยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702411 เด็กหญิง นวลพรรณ แบบรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702412 เด็กชาย นัชชาภูมิ สุขศิล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702413 เด็กหญิง นัฐกาญจน์ สุทารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702414 เด็กหญิง นัฐสุดา ปักกาสาร โรงเรียนมารีอนุสรณ์
15 5702415 เด็กชาย นัทธนันท์ คณิกา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702416 เด็กหญิง นันณภัส ถนอมศิลป์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
17 5702417 เด็กหญิง นันท์นภัส มุกดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702418 เด็กหญิง นันท์นภัส บัวสง่าวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702419 เด็กหญิง นันทนี ปาสานะตัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702420 เด็กชาย นันทิพัฒน์ นิพรรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702421 เด็กหญิง นันทิยา ชูเนตร โรงเรียนมารีอนุสรณ์
22 5702422 เด็กหญิง นัสดารัตน์ นภาสาร โรงเรียนเทศบาล 2
23 5702423 เด็กหญิง นิตยา จากรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
24 5702424 เด็กชาย นิติพันธ์ มูลป้อม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702425 เด็กชาย นิติภูมิ พรหมสวสัด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702426 เด็กชาย นิธรัิตน์ ประจันบาล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702427 เด็กหญิง นิรชา วนัจันทึก โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
28 5702428 เด็กหญิง นิศานาถ อรุณโพธิ์ไทย โรงเรียนมารีอนุสรณ์
29 5702429 เด็กหญิง นิศิลา ปุสารัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
30 5702430 เด็กหญิง นุชาวดี ชื่นอุรา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702431 เด็กหญิง เนาวฉ์ัตร คงนุรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702432 เด็กหญิง บงกช ธรีะกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702433 เด็กหญิง บงกชทิพ คู่วฒันา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702434 เด็กหญิง บัณฑิตา รอไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702435 เด็กหญิง บัณฑิตา ประภาสะโนบล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702436 เด็กหญิง บัณฑิตา แน่ประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702437 เด็กหญิง บัณฑิตา ไก้เด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702438 เด็กหญิง บัณยดา เอการัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702439 เด็กหญิง บุญรักษา เรียงไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702440 เด็กชาย บุญฤทธิ์ ยั่งยืน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

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

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่31
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.



อาคาร 3 ห้อง 312

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702441 เด็กหญิง บุณณิศา สุริเทศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702442 เด็กหญิง บุณยานุช สายเพ็ชร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702443 เด็กชาย บุตรพฤทธิ์ บุตรสิงห์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702444 เด็กหญิง บุษญา ชินศิริพันธุ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702445 เด็กหญิง บุษยมาศ พรมรักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702446 เด็กหญิง บูชิตา สาหร่ายกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702447 เด็กหญิง เบญจพร แก้วเทวี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702448 เด็กหญิง เบญจมาศ จุฬามณี โรงเรียนเทศบาล 2
9 5702449 เด็กหญิง เบญจวรรณ รอดเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702450 เด็กหญิง เบญญาภา จิกนอก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702451 เด็กหญิง เบญญาภา สุขวทิย์ โรงเรียนเทศบาล 2
12 5702452 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ เดชนิธพิัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702453 เด็กชาย ปฏิภัทร กระรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
14 5702454 เด็กชาย ปฏิภาณ ช ารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702455 เด็กหญิง ปณสิตา ศิริอังกูร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702456 เด็กหญิง ปณิตา สุริยา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
17 5702457 เด็กหญิง ปทิตตา วงษ์เกียรติขจร โรงเรียนมารีอนุสรณ์
18 5702458 เด็กชาย ปนพัธ แท่นแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702459 เด็กหญิง ปนัดดา ขนิษฐารัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
20 5702460 เด็กหญิง ปพิชญา กุ้งมะเริง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702461 เด็กหญิง ปภัสสร อภัยโส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702462 เด็กหญิง ปภาวดี สุดตาชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702463 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โสดก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702464 เด็กหญิง ปภาวี งัดขุนทด โรงเรียนมารีอนุสรณ์
25 5702465 เด็กชาย ปรเมศร์ โชติสระบัว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702466 เด็กชาย ปรเมศวร์ สินพรม โรงเรียนเทศบาล 2
27 5702467 ปรวี ฮองประโคน โรงเรียนมารีอนุสรณ์
28 5702468 เด็กชาย ประชาไท จันทร์แดง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
29 5702469 เด็กชาย ประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702470 เด็กหญิง ประภัสสร ปะสุตัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702471 เด็กหญิง ประภาภัทร จันทร์แดง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702472 เด็กหญิง ประภาศร แฉล้มรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702473 เด็กหญิง ประภาศิริ สุภะกรรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702474 เด็กชาย ปรัชญ์ชา ผันสันเทียะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702475 เด็กหญิง ปริญญา ปะนิทานะโต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702476 เด็กหญิง ปริมล เนียมเกตุ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702477 เด็กหญิง ปรีณาภัสร์ ปะสุตัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702478 เด็กหญิง ปรียารัศมี แสนสนาม โรงเรียนมารีอนุสรณ์
39 5702479 เด็กหญิง ปลิดา สร่างไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702480 เด็กหญิง ปวริศา นิพันธรั์มย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่32
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 3 ห้อง 313

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702481 เด็กหญิง ปวนัรัตน์ โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702482 เด็กหญิง ปวนัรัตน์ เพ็งประโคน โรงเรียนมารีอนุสรณ์
3 5702483 เด็กหญิง ปวณ์ีธดิา สุขสานติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702484 เด็กหญิง ปวณีา โฉมดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702485 เด็กหญิง ปวณีา เทพหล้า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702486 เด็กหญิง ปัญจมน วงษ์วจิิตสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702487 เด็กหญิง ปัทมาพร วฒันครไพบูลย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702488 เด็กหญิง ปาณิศา ผลเกิด โรงเรียนมารีอนุสรณ์
9 5702489 เด็กหญิง ปานดาว พรมบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702490 เด็กหญิง ปานตะวนั คามวาสี โรงเรียนเทศบาล 2
11 5702491 เด็กหญิง ปานเนตร ส ารวมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702492 เด็กหญิง ปารัช แป้นทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702493 เด็กหญิง ปาริชาติ มีพร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702494 เด็กหญิง ปารียา บานฤทัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702495 เด็กชาย ปาลวงศ์ วานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702496 เด็กหญิง ปาลิตา บุรพลกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702497 เด็กหญิง ปาลิตา ฉลาดถ้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702498 เด็กหญิง ปิน่กาญจน์ กันทะอินทร์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
19 5702499 เด็กหญิง ปิยฉัตร มะริตา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
20 5702500 เด็กหญิง ปิยฉัตร ศิรินานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2
21 5702501 เด็กหญิง ปิยดา มดกล้า โรงเรียนเทศบาล 2
22 5702502 เด็กหญิง ปิยธดิา สวนัตรัจฉ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702503 เด็กชาย ปิยพัทธ์ เตียงงา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702504 เด็กหญิง ปิยะดา พรหมเอาะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702505 เด็กหญิง ปิยะธดิา บ่อไทย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702506 เด็กหญิง ปิยะพร รัตนเมธาโกศล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702507 เด็กชาย ปิยังกูร พลาหาญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702508 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ นิพันรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
29 5702509 เด็กชาย ปุณณวฒัน์ มณีเรืองแสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702510 เด็กชาย ปุณณวชิ ใจกล้า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702511 เป็นไท มาขุมเหล็ก โรงเรียนมารีอนุสรณ์
32 5702512 เด็กชาย เปรมปรีดี ดวงจ าปา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702513 เด็กหญิง ผาติพร แก้วมะเริง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702514 เด็กชาย พงศกร จีนประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702515 เด็กชาย พงศกร ข าผา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
36 5702516 เด็กหญิง พงศกร นยประเสริฐ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
37 5702517 เด็กชาย พงศธร เหล็กพัฒนกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702518 เด็กชาย พงศ์พริษฐ์ วรวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702519 เด็กชาย พงศภัค วฒันาเสรีพล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702520 เด็กชาย พงศ์ศิริ แสงจิรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702521 เด็กชาย พจนารท สืบศรี โรงเรียนมารีอนุสรณ์
2 5702522 เด็กหญิง พจรินทร์ ประเสริฐศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702523 เด็กชาย พชร กันรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702524 เด็กหญิง พชรพร ฤทธแิก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702525 เด็กชาย พชรพล ธนาภิวฒัน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702526 เด็กชาย พนธกรณ์ ถูกหมาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702527 เด็กหญิง พนิดา ความรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702528 เด็กหญิง พนิตพร พันสอน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702529 เด็กหญิง พรชนก เสน่หา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702530 เด็กหญิง พรณัฐชา การะพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702531 เด็กหญิง พรนภัส จารุสาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702532 เด็กหญิง พรพิรุณ กลมประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702533 เด็กหญิง พรไพลิน เหลืองอุดมชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702534 เด็กชาย พรภวษิย์ จารุสาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702535 เด็กหญิง พรรณณิดา รอบแควน้ โรงเรียนเทศบาล 2
16 5702536 เด็กหญิง พรรณปพร พิมพาชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702537 เด็กหญิง พรรณประภา ชูวา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702538 เด็กหญิง พรรณพฤกษา แขกรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702539 เด็กหญิง พรรภษา ซึมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702540 เด็กหญิง พรลภัส อินทร์พรหม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702541 เด็กหญิง พรโสภา พงษ์นาคินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702542 เด็กชาย พฤฒิชัย ไม้งาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702543 เด็กชาย พฤทธิ์ มะโนบาล โรงเรียนเทศบาล 2 
24 5702544 เด็กชาย พลวชัร ยิ่งยง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
25 5702545 เด็กหญิง พลอย นาคเกษม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702546 เด็กหญิง พลอยไพลิน บุราณสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702547 เด็กหญิง พลอยลดา บุญใหญ่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702548 เด็กหญิง พัชญ์สิตา สุพรรณสมบูรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702549 เด็กชาย พัชรพล คูสันเทียะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702550 เด็กหญิง พัชรมัย สาถิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702551 เด็กชาย พัฒนะ ทรงประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702552 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา ปาณะพงศ์จรัส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702553 เด็กหญิง พัณณิตา ล าพูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702554 พัณภศา อินประเสริฐ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
35 5702555 เด็กชาย พัทธดนย์ ประสีระเตสังข์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702556 เด็กหญิง พัทธมน อุไรแข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702557 เด็กหญิง พัทธว์ริา นพตลุงไชยภัทร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702558 เด็กชาย พันศักด์ิ พันธิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
39 5702559 เด็กหญิง พาทินธดิา คะเช็นแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702560 เด็กชาย พาทิศ ปะทะรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

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

สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที ่34

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น



อาคาร 3 ห้อง 316

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702561 เด็กหญิง พิฆเนศ ท ามีภักด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702562 เด็กหญิง พิชญ์พิมล เฉลิมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702563 เด็กหญิง พิชญา ใจหาญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702564 เด็กชาย พิชญาชาญ กระออมแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702565 เด็กหญิง พิชญานิน ปักเคธาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702566 เด็กหญิง พิชญาพร พงศ์ประภัสร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702567 เด็กหญิง พิชญาภา มุทุสิทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702568 เด็กหญิง พิมชนก วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702569 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เขียนสระน้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702570 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดัดกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702571 เด็กหญิง พิมพ์ณารา ธ ารงทรัพย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702572 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ปาณะศรีพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702573 เด็กหญิง พิมพ์ประไพ อินทร์ชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702574 เด็กหญิง พิมพ์ปรียา ขีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702575 เด็กหญิง พิมพ์พิชา พิเรนทร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702576 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ภิรมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702577 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส วงศ์สุขสันต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702578 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เดชด ารงรักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702579 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส โกยสวสัด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702580 พิมพ์ลภัส โด่งพิมาย โรงเรียนมารีอนุสรณ์
21 5702581 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ แก้วไผ่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702582 เด็กหญิง พิมพ์วาส ชมพูนันทกานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702583 เด็กหญิง พิมพ์วภิา หวงัศิริเวศย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702584 พิมภัทรศร ทัศนานุการีย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
25 5702585 เด็กหญิง พิมระพัฒน์ เตรียมไธสง โรงเรียนเทศบาล 2
26 5702586 เด็กหญิง พิมฤดี หาญสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702587 เด็กหญิง พิระดา ยาซิมิน ออสเกิร์ด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702588 พิสมัย ตาประโคน โรงเรียนมารีอนุสรณ์
29 5702589 เด็กชาย พิสิษฐ์ เเสนจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702590 เด็กหญิง พีชานิกา ท าสวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702591 เด็กหญิง พีรดา พัวอุดมเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702592 เด็กหญิง พีรดา บุญเขื่อง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702593 เด็กชาย พีรพงษ์ วงศ์ไพศาลสิริกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702594 เด็กชาย พีรพล การรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702595 เด็กชาย พีรพัฒน์ แผ้วพลสง โรงเรียนเทศบาล 2
36 5702596 เด็กชาย พีรวสั เกตุคัมธวิตัร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702597 พีรวสั บุตรสุด โรงเรียนมารีอนุสรณ์
38 5702598 เด็กชาย พีรันธร ปิยะนันทพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702599 เด็กหญิง เพชรดา เทพปันนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702600 เด็กหญิง เพ็ญพยอม สุริเเสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่35
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล



อาคาร 3 ห้อง 322

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702601 เด็กหญิง แพรววนิต ไวยวฒิุนันท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702602 เด็กหญิง ฟ้ากาญจน์ แก้วมณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702603 เด็กชาย ภคนนท์ บัวผัน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702604 เด็กชาย ภคภูมิ วทิยาไพโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702605 เด็กชาย ภคิน กมลรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702606 เด็กหญิง ภรภัทร ทองธรีสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702607 เด็กชาย ภสุ ศิริพงศาวลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702608 เด็กหญิง ภัคจิรา ธนวรรณรัชต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702609 เด็กหญิง ภัคจิรา อึงชัยศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702610 เด็กหญิง ภัคจิรา บุญหาร โรงเรียนเทศบาล 2
11 5702611 เด็กชาย ภัคพล วรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2
12 5702612 เด็กหญิง ภัครมัย ธนัยรุ่งโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702613 เด็กหญิง ภัณฑิลา บัวผัน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702614 เด็กชาย ภัทร เสนาวงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702615 เด็กชาย ภัทรกรณ์ รอบแควน้ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
16 5702616 เด็กชาย ภัทรดนย์ ชนะบ ารุง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702617 เด็กชาย ภัทรพล กองรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702618 เด็กหญิง ภัทรวรรณ แวงวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702619 ภัทรวรรณ ศรีวเิศษ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
20 5702620 เด็กหญิง ภัทรสุดา ค าบุดดา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
21 5702621 เด็กหญิง ภัทรสุดา จันทะแสน โรงเรียนเทศบาล 2
22 5702622 เด็กหญิง ภัทรา กัณหา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
23 5702623 เด็กหญิง ภัทราพร ศรีษะบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702624 เด็กหญิง ภัทราวดี สิทธรัิกษ์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
25 5702625 เด็กหญิง ภัทราวรรณ หวงัคุ้มกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702626 เด็กชาย ภัทราวธุ เนาวสุ์ข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702627 เด็กหญิง ภัทสุดา พานิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702628 เด็กชาย ภาคสิริ กาญจนศิริสมบัติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702629 เด็กหญิง ภาลินี ประนินทา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702630 เด็กชาย ภาสกร วงษ์ทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702631 เด็กชาย ภาสวชิญ์ เชาวนกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702632 เด็กหญิง ภาสินี ไชยโครต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702633 เด็กชาย ภีมพล โรจน์คุณารักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702634 เด็กชาย ภูกฤษ สอนภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702635 เด็กชาย ภูชิต อร่ามโสภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702636 เด็กชาย ภูธน พลอาษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702637 เด็กชาย ภูผา ดวงจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702638 เด็กชาย ภูมินทร์ เพชรกล้า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702639 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ริยะบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702640 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ฑามาศ โรงเรียนมารีอนุสรณ์

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

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่36



อาคาร 3 ห้อง 323

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702641 เด็กชาย ภูมิภัทร จอมไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702642 เด็กชาย ภูมิภัทร ทองทัพไทย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702643 เด็กชาย ภูมิสิทธิ์ สันดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702644 เด็กชาย ภูริทัต บุญคล้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702645 เด็กชาย ภูวนาถ เอี่ยมศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702646 เด็กชาย ภูวริชญ์ ภูทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702647 เด็กชาย ภูวชิ ละมุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702648 เด็กชาย ภูวศิ อนันตสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702649 เด็กชาย มณฑล รักพาณิชย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702650 เด็กหญิง มณฑิรา ม่วงรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702651 เด็กหญิง มนภรณ์ สระทองใจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702652 เด็กหญิง มนัชญา จงปล้ืมปิติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702653 เด็กหญิง มนัชญา อักษรณรงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702654 เด็กหญิง มนัญชยา จันหอม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702655 เด็กชาย มนัญชัย เกียรติวทิยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702656 เด็กหญิง มนัสนันท์ นุกรรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702657 เด็กหญิง มอร์แกน ดันลอบ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
18 5702658 เด็กหญิง มัลลิกา สิงหพีระกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702659 เด็กหญิง มาติกา ทองพิทักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702660 เด็กหญิง มาลินี สุมหิรัญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702661 เด็กชาย มิคชิลล่ี บาร์เทล โรงเรียนมารีอนุสรณ์
22 5702662 เด็กหญิง มุทิตา พวงมินธาดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702663 เด็กหญิง มุนินทร์ ทองสุทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702664 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มิตรแสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702665 เด็กหญิง เมลดา โสภาชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702666 เด็กหญิง เมษนี ศรีจันทะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702667 เด็กชาย ยงยุทธ บุญล้อม โรงเรียนเทศบาล 2
28 5702668 เด็กหญิง ยลดา บารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702669 เด็กชาย ยศภัทร เพชรสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702670 เด็กหญิง ยุพารัตน์ ลุมชะเนา โรงเรียนเทศบาล 2
31 5702671 เด็กหญิง เยาวเรศ กอนรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702672 เด็กชาย รจเรจ กะลินรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
33 5702673 เด็กหญิง รชยา ไกรรณภูมิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702674 เด็กชาย รณฤทธิ์ สีสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702675 เด็กหญิง รติมา เวชจริยาวฒัน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702676 เด็กหญิง รติยากร บุตรศรีเมือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702677 เด็กหญิง รววิรรณ นามหินกอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702678 เด็กหญิง รวสิรา อินทแย้ม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702679 เด็กชาย รักษิต สินธรัุตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702680 เด็กชาย รัชกฤต เมธาเนติภัทร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702681 เด็กชาย รัชชานนท์ จรูญเนตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702682 เด็กชาย รัชพล ใจมั่น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702683 เด็กชาย รัชพล ช านาญกิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702684 เด็กหญิง รัญชนา เพชรส่ีหมื่น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702685 เด็กหญิง รัญชิดา ภาคะเวท โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702686 เด็กหญิง รัญชิดา บุญถม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702687 เด็กชาย รัฐ เทศสวสัด์ิวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702688 เด็กชาย รัฐปราชญ์ ซางกระโทก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702689 เด็กชาย รัตติกร สาชิต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702690 เด็กหญิง รัตติกาล นาคเครือมี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702691 เด็กหญิง รัตติกาล วนัทวี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702692 เด็กหญิง รัตนากร ศรเสนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702693 เด็กหญิง รินลณี บุญหลาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702694 เด็กหญิง ฤชามาศ เหล่าศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702695 เด็กหญิง ลดาภรณ์ บรรณทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702696 เด็กชาย ลภัสกร โล่วรพงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702697 เด็กหญิง ลภัสรดา สุริเทศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702698 เด็กหญิง ลักษณาวดี เรืองรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702699 เด็กหญิง ลักษมณ เห็นงาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702700 เด็กหญิง ลัดดาวลัย์ นาคนาคา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702701 เด็กหญิง ลาภินี ทองจ้าว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702702 เด็กชาย วชากร สครรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702703 เด็กชาย วชิรวทิย์ โกศลสุรภูมิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702704 เด็กหญิง วชิราภรณ์ งานประโคน โรงเรียนเทศบาล 2
25 5702705 เด็กชาย วทัญญู นิพรรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702706 เด็กหญิง วนาวนิ ศรีสอาด โรงเรียนเทศบาล 2 
27 5702707 เด็กหญิง วนิดา สวา่งเนตร โรงเรียนเทศบาล 2
28 5702708 เด็กหญิง วรฎา เฉยกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702709 เด็กชาย วรธษิณ์ จรัสบ ารุงโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702710 เด็กชาย วรนันท์ เวยีงนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702711 เด็กชาย วรพงศ์ บ ารุงแควน้ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702712 เด็กชาย วรพล ค้ิมเจริญศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702713 เด็กชาย วรพล สุตะนนท์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
34 5702714 เด็กหญิง วรภรณ์ ดีสุทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702715 เด็กหญิง วรมน วงวลิาศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702716 เด็กหญิง วรรณกานต์ สดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702717 เด็กหญิง วรรณธร พรรณวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702718 เด็กหญิง วรรณพร ดาศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702719 เด็กหญิง วรรณรักษ์ ไข่สุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702720 เด็กหญิง วรรณิกา จันทร์คืน โรงเรียนเทศบาล 2
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อาคาร 3 ห้อง 325

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702721 เด็กหญิง วรรณิศา กะการดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702722 เด็กชาย วรลภย์ จ่างจิตต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702723 เด็กหญิง วรัญญา คงเร่ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702724 เด็กหญิง วรัญญา จันทร์ทวี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702725 เด็กชาย วรัญธรณ์ อมาตรเสนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702726 เด็กชาย วรากร เจริญสนองกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702727 เด็กหญิง วรารัฐ กุลธนิี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702728 เด็กหญิง วริญญา ควรค านวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702729 เด็กหญิง วรินทร มั่นยืน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702730 วริยา พลงาม โรงเรียนมารีอนุสรณ์
11 5702731 เด็กหญิง วริศรา แฉล้มชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702732 เด็กหญิง วริศรา สมศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702733 เด็กหญิง วริศรา บุตรสุด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702734 เด็กหญิง วริศรา โกลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702735 เด็กหญิง วริศรา สิมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702736 เด็กหญิง วริศรา อัฒนวงศ์วสุิทธิ์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
17 5702737 เด็กหญิง วริษา พนารินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702738 เด็กหญิง วลัยรัตน์ บุญมี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702739 เด็กหญิง วลิสรา ฤทธิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2
20 5702740 เด็กชาย วชัรพงษ์ ชื่นเย็น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702741 เด็กชาย วชัรายุทธ ยอดเพชร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702742 วนัวสิาข์ พิมายรัมย์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
23 5702743 เด็กชาย วศัพล วงศ์วกิรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702744 เด็กหญิง วารีนิธิ์ จ ารูญนิรันดร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702745 เด็กหญิง วารีรัชน์ อินทร์แปลง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702746 เด็กหญิง วชิชิญาพร ชัยศร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702747 เด็กชาย วชิญ์พล ปริวฒันศักด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702748 เด็กชาย วชิยุตม์ ไสยบุญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702749 เด็กชาย วชิลิน วชิาสวสัด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702750 เด็กหญิง วชิิตา พัวพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702751 เด็กหญิง วภิาณี ยีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
32 5702752 เด็กหญิง วมิลสิริ แร่เพ็ชร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702753 เด็กชาย วริิยะ ภูเขียว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702754 เด็กชาย วริิยะ บุญเกิด โรงเรียนมารีอนุสรณ์
35 5702755 เด็กชาย วริิยะประสิทธิ์ ราชวงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702756 เด็กหญิง วลิาวลัย์ แก้วเคียง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702757 เด็กชาย วศิรุต ประวติัพร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702758 เด็กชาย วศิรุต ธงศรี โรงเรียนมารีอนุสรณ์
39 5702759 เด็กหญิง วสิสุตา อินทรางกูร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702760 เด็กชาย วรีเดช เหลืองทองใบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702761 เด็กหญิง วรีภัทรา มณีราชกิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702762 เด็กชาย วรียุทธ อาภรณ์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702763 เด็กหญิง วรีาพร ชูทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702764 เด็กชาย วฒิุกร สุนทรศารทูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702765 เด็กชาย วฒิุชัย ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702766 เด็กชาย วฒิุชัย แสงอุทัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702767 เด็กชาย ศฐาน์ภัฏ นพตลุง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702768 เด็กหญิง ศตพร สีหาเสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702769 เด็กชาย ศตพรรษ พันศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702770 เด็กหญิง ศรัญธมน วรีศรัณย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702771 เด็กหญิง ศศิกานต์ จ าปาทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702772 เด็กหญิง ศศิกานต์ บุญมี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702773 เด็กหญิง ศศิธร แดนแก้วมูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702774 เด็กหญิง ศศิธร มีโส โรงเรียนมารีอนุสรณ์
15 5702775 เด็กหญิง ศศิประภา ก้อนจันทึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702776 เด็กหญิง ศศิภา ตะวนัหะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702777 เด็กหญิง ศศิวไิล ยิงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
18 5702778 เด็กชาย ศักด์ิชัย คามบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702779 เด็กชาย ศักดิวงศ์ อุสารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702780 เด็กหญิง ศิรดา พูนสิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702781 เด็กหญิง ศิรดากัญญา จันทรมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702782 เด็กหญิง ศิรประภา เพชรสังข์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702783 เด็กหญิง ศิรประภา ศาลางาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702784 เด็กหญิง ศิรภัสสร แสนบุญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702785 เด็กหญิง ศิรินทร์ โอฬารวณิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702786 เด็กชาย ศิริพงษ์ มณีเติม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702787 เด็กชาย ศิริมงคล เปกรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702788 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ววิรรณรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
29 5702789 เด็กหญิง ศิริวรรณภา หาสุข โรงเรียนเทศบาล 2
30 5702790 เด็กหญิง ศิลป์ศุภา สวา่งพบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702791 เด็กชาย ศิวกร โพทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702792 เด็กชาย ศิวพล กิจววิฒัน์กุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702793 เด็กชาย ศิวะ ศรีวาสตาว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702794 เด็กหญิง ศิวาภรณ์ ปะทะรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702795 เด็กหญิง ศุจีภรณ์ ยงยันต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702796 เด็กชาย ศุภกร สุทธไิชยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702797 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ นิลอรุณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702798 เด็กหญิง ศุภกานต์ ทะน์ต๊ะ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
39 5702799 เด็กหญิง ศุภกานต์ ไวยารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2
40 5702800 เด็กหญิง ศุภรัตน์ ยวงโป่งแก้ว โรงเรียนมารีอนุสรณ์
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อาคาร 3 ห้อง 332

โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702801 เด็กชาย ศุภวชิญ์ ทัพวงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702802 เด็กชาย ศุภวชิญ์ ทองศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702803 เด็กหญิง ศุภษร ทนงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702804 เด็กหญิง ศุภัชศรณ์ ลาดรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
5 5702805 เด็กหญิง ศุภารัตน์ สิวเิส็ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702806 เด็กหญิง ศุภิสรากร สีหะวงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702807 เด็กหญิง โศภิดา วรรณโก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702808 เด็กหญิง สเตฟานี ปีโด ล าไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702809 เด็กชาย สมบูรณ์ เถล้ิงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
10 5702810 เด็กหญิง สมฤทัย เซียรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702811 เด็กหญิง สมิตา เรืองรอบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702812 เด็กชาย สยามชัย อาญาเมือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702813 เด็กชาย สรรพวธุ เขียมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702814 เด็กชาย สรวชิญ์ จ ารูญนิรันดร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702815 เด็กชาย สรศักด์ิ บุญบก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702816 เด็กหญิง สราธร น้ าใส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702817 เด็กหญิง สราวลี ส ารวมจิตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702818 เด็กหญิง สโรชา บุญศรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702819 เด็กหญิง สลาวรี ศรีจันทะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702820 เด็กชาย สวติต์ ถาวรรัชชต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702821 เด็กชาย สหพล มานะพิมพ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702822 เด็กชาย สหัสวรรษ อนันรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702823 เด็กชาย สหัสวรรษ ปะกิช าหิง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
24 5702824 เด็กชาย สัจจพล สมร่าง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702825 เด็กชาย สัณหณัฐ เจียรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
26 5702826 เด็กหญิง สาริศา ไทธานี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702827 เด็กชาย สิทธกิร เผือกพันธ์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
28 5702828 เด็กชาย สิทธพิล ค าศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702829 สินรินทรา วงษ์แก้ว โรงเรียนมารีอนุสรณ์
30 5702830 เด็กชาย สิรภพ วรีกุลเทวญั โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702831 เด็กหญิง สิริกัญญา กุลแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702832 เด็กหญิง สิริกัลยา ท าทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702833 เด็กหญิง สิริญญา ทิมเชี่ยงราก โรงเรียนมารีอนุสรณ์
34 5702834 เด็กหญิง สิรินทรา บุญค่ า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702835 เด็กหญิง สิริลภัส หวงัชอบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702836 เด็กหญิง สิริวมิล หล่อแหลม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702837 เด็กหญิง สิริวมิล ทองแม้น โรงเรียนเทศบาล 2
38 5702838 เด็กหญิง สุกัญญา หนูอ้น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702839 เด็กหญิง สุกัญญา มาลา โรงเรียนเทศบาล 2
40 5702840 เด็กชาย สุขสันต์ กะสินรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702841 เด็กหญิง สุคณธาทิพย์ ทับอุดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702842 เด็กหญิง สุชัญญา ทัศนพรหม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702843 เด็กหญิง สุชาดา ประเสริฐศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702844 เด็กหญิง สุชาดา สมญาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702845 เด็กหญิง สุชาดา เทวญัรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702846 เด็กหญิง สุชานันท์ เมฆแสน โรงเรียนเทศบาล 2
7 5702847 เด็กหญิง สุชานุช รุ่งโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702848 เด็กหญิง สุชาวดี เนตรวลิา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
9 5702849 เด็กหญิง สุดารัตน์ ผลเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702850 เด็กหญิง สุทธาสินี การกระสัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702851 เด็กหญิง สุทธชิา วเิศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702852 เด็กหญิง สุทธชิา รักษา โรงเรียนเทศบาล 2
13 5702853 เด็กหญิง สุทธดิา ทัดใหม่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702854 เด็กหญิง สุทธดิา สนิทชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702855 เด็กหญิง สุทธดิา จันทร์ฉายทอง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
16 5702856 เด็กชาย สุทธนิันท์ คุณแสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702857 สุธรัิตน์ ปลอดแคล้ว โรงเรียนมารีอนุสรณ์
18 5702858 สุนิสา ภูสิงหา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
19 5702859 เด็กหญิง สุนีย์ คร่ าทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702860 เด็กหญิง สุปรียา ศรีสง่า โรงเรียนมารีอนุสรณ์
21 5702861 เด็กหญิง สุพรรษา บุญอ่ า โรงเรียนมารีอนุสรณ์
22 5702862 เด็กหญิง สุพัตรา เกิดสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702863 เด็กหญิง สุพิชชา เภสัชชา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702864 เด็กหญิง สุพิชชา ไข่แสง โรงเรียนเทศบาล 2
25 5702865 เด็กหญิง สุพิชฌา ทัศนพรหม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702866 เด็กหญิง สุภลักษณ์ นาจ าปา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702867 เด็กชาย สุภัทร์ พรหมบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702868 เด็กหญิง สุภัทรา อินพิทักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702869 เด็กหญิง สุภาวดี ทองดวง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702870 เด็กหญิง สุภิชยา  โยธนินิธกิุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702871 เด็กหญิง สุภิชา เพชรเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702872 เด็กหญิง สุมิตตา ศรีมหาพรม โรงเรียนมารีอนุสรณ์
33 5702873 สุเมธ ศรีหงศ์น้อย โรงเรียนมารีอนุสรณ์
34 5702874 เด็กชาย สุยะภูมิ ชาติวฒันศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702875 เด็กชาย สุรชัย กองด ารงค์กูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702876 เด็กชาย สุรพงษ์ ลีประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702877 เด็กหญิง สุริจันทร์ สุวรรณจันดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702878 เด็กหญิง สุริยภัทร สุโนภักด์ิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702879 เด็กหญิง สุลักขณา แช่มรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702880 เด็กหญิง สุลักษมณ มหิษานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่42
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.

ชื่อ - นามสกุล
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702881 เด็กหญิง สุวนันท์ บานพับ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702882 เด็กหญิง สุวลักษณ์ ชาติประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702883 เด็กหญิง สุวจันีย์ บานพับ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702884 เด็กหญิง สุวมิล นันทวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702885 เด็กชาย เสรีภาพ รัตนเสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702886 เด็กหญิง โสภา สาละ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702887 เด็กหญิง หงส์หยก สุขรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702888 หทัยวรรณ บุญเทียง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
9 5702889 เด็กชาย หัสรินทร์ ทะรารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702890 เด็กหญิง อชิรญา ดวงแก้ง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
11 5702891 เด็กหญิง อณัญญา อะโรคา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702892 เด็กชาย อนรรฆพล  เพิม่พูน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702893 เด็กหญิง อนัญญา อุ่นพิกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702894 เด็กหญิง อนุชิตา กล้าวเิศษ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
15 5702895 เด็กหญิง อนุธดิา คะเรรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702896 เด็กชาย อนุวฒัน์ ล่วงมัจฉา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702897 เด็กชาย อนุวตั ศรีบท โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702898 เด็กชาย อนุสรณ์ ดัดถุยาวตัร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702899 เด็กหญิง อนุสรา ตะกูลรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702900 เด็กชาย อภินพ น้อยมะโน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702901 เด็กชาย อภิรักษ์ บุญหนัก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702902 เด็กชาย อภิศักด์ิ แสงอรุณ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
23 5702903 เด็กหญิง อภิสรา ยอดกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702904 เด็กหญิง อมรรัตน์ บุญเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2
25 5702905 เด็กหญิง อมลณัฐ ศิริไชยบูลย์วฒัน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702906 เด็กหญิง อมาวศรี นาเมืองรักษ์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
27 5702907 เด็กหญิง อรจิรา รอดรักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702908 เด็กหญิง อรณิชา ดวงเกิด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702909 เด็กหญิง อรยา ประนินทา โรงเรียนมารีอนุสรณ์
30 5702910 เด็กชาย อรรณพ แสงอุบล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702911 เด็กหญิง อรวรรณ สวสัดี โรงเรียนมารีอนุสรณ์
32 5702912 เด็กหญิง อริสรา นาคะพงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702913 เด็กหญิง อริสา พิสิฐพรปิติกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702914 เด็กหญิง อรุณกมล ชุมผาง โรงเรียนมารีอนุสรณ์
35 5702915 เด็กหญิง อลิสรา ชงอนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
36 5702916 เด็กหญิง อักษิพร ไกรสอน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702917 เด็กชาย อัคคภาคย์ พัฒน์ธนกิตติโชค โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702918 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ เกรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702919 เด็กหญิง อัญชิษฐา บ ารุงธรรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702920 เด็กหญิง อัญญาวร์ี สุทธพิิธาวชัร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

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

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้  วิชา  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ห้องสอบที ่43
วันสอบ เสาร์ ที ่20 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 10.00 น.
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702921 เด็กหญิง อัมพกา เพ็ญสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702922 เด็กหญิง อัยญาดา นาคประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702923 เด็กหญิง อาทิตติยา หาลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702924 เด็กหญิง อาทิตยา บุญเจียม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702925 นางสาว อาทิตยา เขียวพยับ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
6 5702926 เด็กหญิง อาทิตยากร ประโลมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702927 เด็กหญิง อาภา มะลิลัย โรงเรียนมารีอนุสรณ์
8 5702928 เด็กหญิง อารยา ฉ่ าศิริกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702929 เด็กหญิง อาริยา ทะนวนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2
10 5702930 เด็กหญิง อารียา นุแรมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702931 เด็กหญิง อารียา สุนนานนท์ โรงเรียนมารีอนุสรณ์
12 5702932 เด็กชาย อิทธฤิทธิ์ ฤทธิ์สุรกาญจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702933 เด็กหญิง อิศราภรณ์ มาตรค าจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702934 เด็กชาย อุดมพงษ์ อั้นภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702935 เด็กหญิง อุทุมพร บุญศักดาพร โรงเรียนพระครูพิทยาคม
16 5702936 เด็กหญิง อุษณิสา สุขดาษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702937 เด็กชาย เอกนิวฒัน์ บุตรดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702938 เด็กชาย เอกพัน ปุราชะธรรมมัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702939 เด็กชาย เอกพิสิทธิ์ แหลมสูงเนิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702940 เด็กชาย เอกสิทธิ์ นาคสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702941 เด็กหญิง เอมอร ประยูรพุฒิวณิชย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702942 เด็กหญิง เอริน แก้วเอี่ยม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702943 เด็กชาย โอบนิธิ พิพ่วนนอก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702944 เด็กชาย โอฬารรัตน์ วณิชชากูลอดิศัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702945 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ศรีพลัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702946 เด็กหญิง กนกภรณ์ เจษฎาภาณุกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702947 เด็กหญิง กรรณิการ์ ขวางรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702948 เด็กชาย กฤติพัฒน์ สมจิต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702949 เด็กชาย กิตติศักด์ิ รุ่งโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702950 เด็กหญิง จาฏุพัจน์ ปรากฏหาญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702951 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ณัฐกิตต์ิกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702952 เด็กหญิง จิตรลดา สวสัดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702953 เด็กหญิง จิระนันท์ อินทุกรรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702954 เด็กหญิง จุฬารัตน์ ธนสุนทรสุทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702955 เด็กหญิง ชนิกานต์ จ าชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702956 เด็กหญิง ชัญญา สุทธโิชติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702957 เด็กหญิง โชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702958 เด็กหญิง ญาณินท์ นามไพร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702959 เด็กชาย ณภัทร สิวเิส็ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 5702960 เด็กหญิง ณัฐนรี นิพรรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

                      ลงชื่อ.......................................ผู้คุมสอบ สรุปจ านวนผู้เข้าสอบ        มา.......................คน ขาด.......................คน
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โต๊ะที่ เลขทีน่ั่งสอบ โรงเรียน หมายเหตุ
1 5702961 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ไชยสุริยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 5702962 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ มีแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 5702963 เด็กชาย เดชด ารงฤทธิ์ แวดล้อม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4 5702964 เด็กชาย ธนกฤต ชัยเขต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
5 5702965 เด็กหญิง ธนพร บาลรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
6 5702966 เด็กชาย ธฤษ โอทารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7 5702967 เด็กชาย นนทวชัร์ พิมราช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 5702968 เด็กหญิง นวลพรรณ จินันทุยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
9 5702969 เด็กหญิง น้อมขวญั ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
10 5702970 เด็กหญิง น้ าทิพย์ ปล้ืมสันเทียะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
11 5702971 เด็กหญิง บงกช ยอดชมภู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
12 5702972 เด็กหญิง บุญสิตา อิ่มสูงเนิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13 5702973 เด็กหญิง บุณยวยี์ แก้วสอน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
14 5702974 เด็กชาย ปรเมต สมวงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
15 5702975 เด็กชาย ปรวรรธน์ สกุนินนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 5702976 เด็กหญิง ปริญชนนี วรรณทวเีกียรติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 5702977 เด็กชาย พชรดนัย เจียมทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 5702978 เด็กหญิง พิชชาพร ศักด์ิผดุงกิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 5702979 เด็กชาย พิชญ์ชากรณ์ นวลอ่อน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 5702980 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ เมฆมนต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
21 5702981 เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง บ ารุงเเควน้ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
22 5702982 เด็กหญิง ภัทวนิันท์ จั่นเทศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
23 5702983 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ปิจจะโร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
24 5702984 เด็กหญิง มณฑ์นิดา แก้วภูมิแห่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
25 5702985 เด็กหญิง มติมนต์ เพชรเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
26 5702986 เด็กหญิง มายา มัรกอบี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
27 5702987 เด็กชาย ยุทธชัย ดวงน้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
28 5702988 เด็กหญิง โยษิตา ศรีวฒิุทรัพย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
29 5702989 เด็กหญิง รัมณีย์ วรรณะวรีะโชติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
30 5702990 เด็กชาย วชัรธร คูตระกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
31 5702991 เด็กชาย วชัรภัทร์ ส าราญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
32 5702992 เด็กหญิง ศศิวมิล สมอารยพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
33 5702993 เด็กหญิง ศุภรัตน์ ทูลเกียรติวฒันา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
34 5702994 เด็กชาย สวลีภิรมย์ สีมา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
35 5702995 เด็กหญิง อชิรญา แต้มโคกสูง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36 5702996 เด็กชาย อณัฐพงษ์ อินทร์ค า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37 5702997 เด็กชาย อดิศักด์ิ ศิลากุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
38 5702998 เด็กชาย อติราช มารัตนย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
39 5702999 เด็กหญิง อภิชญา สนสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
40 57031000 เด็กหญิง อภิญญา พวงพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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