
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 1 (อาคาร 1 ห้อง 131) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000001 เด็กหญิงเอมฤดี เสนาพันธ์ โรงเรียนกุดผักหนามค าน้อย  
2 00000002 เด็กชายปาณสิน อัมภรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
3 00000003 เด็กชายวาติกรานต์ พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
4 00000004 เด็กชายแผ่นดิน  ศักดา โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
5 00000005 เด็กชายอนุชิต   ภาประกอบ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
6 00000006 เด็กชายจิระวัฒน์   ครองยุติ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
7 00000007 เด็กชายทินกร   ทางทอง โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
8 00000008 เด็กชายณัฐพงศ์   ปัสราษฎร โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
9 00000009 เด็กชายณัฐวุฒิ   ปัสราษฎร โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
10 00000010 เด็กชายณัฐพนธ์   แสงยา โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
11 00000011 เด็กชายวีระชัย   จันทง โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
12 00000012 เด็กชายพีรเดช   พันธุ์ดี โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
13 00000013 เด็กชายธนกร วงค์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
14 00000014 เด็กหญิงนันธิดา สารภาพ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
15 00000015 เด็กหญิงรุจิษยา โสดามา โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
16 00000016 เด็กหญิงเขมจิรา แพงค าแดง โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
17 00000017 เด็กหญิงมยุรฉัตร บุญจริง โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
18 00000018 เด็กหญิงกชกร พรมสงวน โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
19 00000019 เด็กชายภัทรพงศ์ จันใด โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
20 00000020 เด็กหญิงธารีรัตน์ สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
21 00000021 เด็กชายนรากร  เพชรสุข โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  
22 00000022 เด็กหญิงนีรชา อัมภรณ์ โรงเรียนบ้านหนองฮาง  
23 00000023 เด็กหญิงภัทราวดี พูลเพ่ิม โรงเรียนบ้านหนองฮาง  
24 00000024 เด็กหญิงกิดากานต์ ค าเบ้า โรงเรียนบ้านหนองฮาง  
25 00000025 เด็กหญิงสุวรินทร์ มนตรี โรงเรียนบ้านหนองฮาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 2  (อาคาร 1 ห้อง 132) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000026 เด็กชายประวีร์  มาลัย โรงเรียนบ้านดอนเขียว  
2 00000027 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทาทอง โรงเรียนบ้านดอนเขียว  
3 00000028 เด็กชายพงษ์ฐกิตติ์  เสียงดี โรงเรียนบ้านดอนเขียว  
4 00000029 เด็กหญิงรุจจิรา  พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอนเขียว  
5 00000030 เด็กหญิงธิราพร  ทองพามี โรงเรียนบ้านดอนเขียว  
6 00000031 เด็กหญิงปิยมาศ  กันไชยชาติ โรงเรียนบ้านดอนเขียว  
7 00000032 เด็กชายปฐมพร  พิศดูพรมราช โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
8 00000033 เด็กชายภูริวัฒน์  จ าปาเรือง โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
9 00000034 เด็กชายตะวัน  พรมบุญ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
10 00000035 เด็กหญิงปาริตา เจริญทัศน์ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
11 00000036 เด็กหญิงปรานปรียา ขันค า โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
12 00000037 เด็กหญิงธนพร บุญไฮ้ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
13 00000038 เด็กหญิงนงลักษณ์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
14 00000039 เด็กหญิงสุปรานี  ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
15 00000040 เด็กหญิงกัลย์สุดา  หมายเขา โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
16 00000041 เด็กหญิงกุลทิวา คล้ายปล้อง โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
17 00000042 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายค า โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
18 00000043 เด็กหญิงจิราพร   หงษ์ชูตา โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
19 00000044 เด็กชายภูรินทร์  โปริสา โรงเรียนบ้านท่าคล้อ  
20 00000045 เด็กหญิงพัชรีพร  ปานสิน โรงเรียนบ้านเพ็ก  
21 00000046 เด็กชายธีระศักดิ์  บุบผาพันธ์ โรงเรียนบ้านเพ็ก  
22 00000047 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  จีนประโคน โรงเรียนบ้านเพ็ก  
23 00000048 เด็กหญิงเตชินี  ประสาทาสูง โรงเรียนบ้านเพ็ก  
24 00000049 เด็กหญิงสิตานัน  ครองยุติ โรงเรียนบ้านเพ็ก  
25 00000050 เด็กชายพีรพล  วันแก้ว โรงเรียนบ้านเพ็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 3  (อาคาร 1 ห้อง 133) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000051 เด็กชายภาสกร  จันทรารักษ์ โรงเรียนบ้านเพ็ก  
2 00000052 เด็กชายศุภกร  ค ากระจาย โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  
3 00000053 เด็กชายกฤษฏากรณ์ สุขดี โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  
4 00000054 เด็กชายปพนธีร์  จันทร์พูล โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  
5 00000055 เด็กชายโสภณวิชญ์ นามโคตร โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  
6 00000056 เด็กหญิงณัฐนรี  คนขยัน โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  
7 00000057 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์พูล โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  
8 00000058 เด็กหญิงมนัณชญา  สิงห์ผง โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  
9 00000059 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุดมกัลป์ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  
10 00000060 เด็กชายธนาพร  ดุษะนอก โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
11 00000061 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีเรือง โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
12 00000062 เด็กหญิงอริสา  บุญเอนก โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
13 00000063 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสียงดัง โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
14 00000064 เด็กหญิงศรัญญา  ปุณประวัติ โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
15 00000065 เด็กชายกิตติปกรณ์  เบาะทอง โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
16 00000066 เด็กหญิงสุนิษา  แพทย์นาดี โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
17 00000067 เด็กชายธนาคิม  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
18 00000068 เด็กหญิงชุติกาญน์  จ าปาขีด โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
19 00000069 เด็กหญิงวิลันดา  สุพิษ โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
20 00000070 เดก็ชายรณชัย  พิษนอก โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
21 00000071 เด็กชายศกุลวัฒน์  กันเทพา โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
22 00000072 เด็กชายศาสตร์ตราวุธ  เบ้าค า โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  
23 00000073 เด็กชายปรินทร  ขจรจิตร โรงเรียนบ้านหนองหว้า  
24 00000074 เด็กหญิงปนัดดา  นันทา โรงเรียนบ้านหนองหว้า  
25 00000075 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 4  (อาคาร 1 ห้อง 134) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000076 เด็กหญิงกุลนันท์  สมหมาย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
2 00000077 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิเศษหมื่น โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
3 00000078 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญมานันท์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
4 00000079 เด็กหญิงไอริสา วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
5 00000080 เด็กหญิง ณปภา จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
6 00000081 เด็กหญิงอุษาสิริ  ชัยภักดี โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
7 00000082 เด็กหญิงพลอยพรรณ ศรีทองธรรม โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
8 00000083 เด็กหญิงณีรนุช  อินทวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
9 00000084 เด็กชายธวัชชัย  หงษ์อานนท์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
10 00000085 เด็กชายบุญมา  บุญเพ่ิม โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
11 00000086 เด็กชายรพีภัทร  สารภาพ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
12 00000087 เด็กหญิงอนาฐิตา  สระเงินสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
13 00000088 เด็กชายณัฐดนัย  เปรียงกระโทก โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่อม(รัฐกิจโกศล)  
14 00000089 เด็กหญิงอนันตญา  คันทะจันทร์ โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
15 00000090 เด็กหญิงวรัญญา  สว่างภพ โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
16 00000091 เด็กเด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
17 00000092 เด็กหญิงสุณิสา ระวังซื่อ โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
18 00000093 เด็กหญิงณัฐกรวรรณ  โคตรดก โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
19 00000094 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประสมพันธ์ โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
20 00000095 เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
21 00000096 เด็กหญิงณัฐนิชา  คงถิ่นฐาน โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
22 00000097 เด็กชายปวริศ  จันทร์หอม โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
23 00000098 เด็กชายจิรพัฒน์  คณะพันธ์ โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า)  
24 00000099 เด็กชายจิรายุ   พัดทาบ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
25 00000100 เด็กชายเกริกฤทธิ์   แก้วนพคุณ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 5  (อาคาร 1 ห้อง 135) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000101 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ต้นจันดี โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
2 00000102 เด็กหญิงวรัชยา  บูชาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
3 00000103 เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
4 00000104 เด็กชายเอกราช  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
5 00000105 เด็กหญิงสุชานาถ  บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
6 00000106 เด็กหญิงธัญสุดา  แก้วสง่า โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
7 00000107 เด็กหญิงสิรภัทร  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
8 00000108 เด็กหญิงอรปรียา  ด่านสกุลมีศรี โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
9 00000109 เด็กชายปัณฑ์ธร  ค าแพง โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
10 00000110 เด็กหญิงธันยมัย  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
11 00000111 เด็กชายเดชาวัฒน์  อินทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
12 00000112 เด็กชายธีรภัทร  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
13 00000113 เด็กชายนิติภูมิ  จันทร โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
14 00000114 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีไทยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
15 00000115 เด็กชายภูตะวัน  อ าพะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
16 00000116 เด็กชายศุภรัตน์  เย็นระยับ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
17 00000117 เด็กชายไชยวัฒน์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
18 00000118 เด็กชายภูวดล   กรมพะไมย โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
19 00000119 เด็กชายเกรียงไกร  ธารากุล โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
20 00000120 เด็กชายสิรภัทร  พวงบุตร โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
21 00000121 เด็กชายวิมลณัฐ  พรมเคน โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
22 00000122 เด็กชายกฤษกร  บึงไกร โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
23 00000123 เด็กชายรัฐภูมิ  ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
24 00000124 เด็กชายเกียรติภูมิ  สะอาด โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
25 00000125 เด็กชายพีรพล  นวลดั้ว โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 6 (อาคาร 1 ห้อง 136) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000126 เด็กหญิงฐิติมา  นันทา โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
2 00000127 เด็กหญิงนันทิยา  บุญจริง โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
3 00000128 เด็กหญิงชนิกานต์  กอบเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
4 00000129 เด็กหญิงปัณณธร  ลูกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
5 00000130 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ก้านเกตุ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
6 00000131 เด็กหญิงนริตา  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
7 00000132 เด็กหญิงโสรยา  สิงห์อ่ า โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
8 00000133 เด็กหญิงสิริบุญญากร  วงษาเวช โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
9 00000134 เด็กหญิงช่อดาว  พวงบุตร โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
10 00000135 เด็กหญิงรุจิรา  ชัยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
11 00000136 เด็กหญิงพุฒิประภา บุญสุข โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
12 00000137 เด็กชายเจษฎา  ค าภาษี โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
13 00000138 เด็กหญิงสุชาวดี  สุขชาติ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
14 00000139 เด็กหญิงตติยาภรณ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
15 00000140 เด็กชายปวริศ  รูปทอง โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
16 00000141 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
17 00000142 เด็กชายรัตนากร  ส าเร็จ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
18 00000143 เด็กหญิงปกฉัตร  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
19 00000144 เด็กชายธนกฤต   บุตรดา โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
20 00000145 เด็กหญิงปุณพร   ค าลือ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
21 00000146 เด็กหญิงจิราพร    แจ่มสงค์ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
22 00000147 เด็กหญิงมนัสนันท์   เกิดอ่วม โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
23 00000148 เด็กหญิงชญาดา   กาละมูล โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
24 00000149 เด็กชายภูตะวัน  บุสภาค โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
25 00000150 เด็กหญิงกนกวรรณ มูลสิน โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 7  (อาคาร 1 ห้อง 137) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000151 เด็กหญิงลลิตา  ค าหล้า โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
2 00000152 เด็กหญิงศลิษา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
3 00000153 เด็กชายอรรคชากฤษฎ์  ค าชัย โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
4 00000154 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ยันตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
5 00000155 เด็กหญิงจิดาภา  นาค ารอด โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
6 00000156 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สมภาวะ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
7 00000157 เด็กชายณภัทร  ค าศรี โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
8 00000158 เด็กหญิงปัญญ์ปุริ  พ้นโศก โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
9 00000159 เด็กหญิงภัททิยา  ใสดี โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
10 00000160 เด็กหญิงวรรณพา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
11 00000161 เด็กชายวีรภัทร  โกศล โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
12 00000162 เด็กหญิงวรวรรณ  เขมเสวี โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
13 00000163 เด็กหญิงพรสวรรค์ เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
14 00000164 เด็กหญิงพิชญาภา  บุศเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
15 00000165 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
16 00000166 เด็กหญิงกัญชลิกา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
17 00000167 เด็กชายธีระดนัย  ไตรยศ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
18 00000168 เด็กหญิงธนิชา สายลาม โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
19 00000169 เด็กชายปาราเมศ คชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
20 00000170 เด็กหญิงวรัญญา  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร  
21 00000171 เด็กหญิงรัตนาพร  วิลาวรรณ์ โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
22 00000172 เด็กชายเมธัส  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
23 00000173 เด็กหญิงอติพร  ประทุมเลิศ โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
24 00000174 เด็กหญิงรมิตา  สว่างภพ โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
25 00000175 เด็กหญิงอริสรา  พันธ์อินทร์ โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 8  (อาคาร 1 ห้อง 126) 

 
 
 
 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000176 เด็กหญิงนิตยา  จาดทอง โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
2 00000177 เด็กหญิงวลิยา  โพธิ์กุล โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
3 00000178 เด็กหญิงหทัยขวัญ  ศรีค าทา โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
4 00000179 เด็กหญิงวิภาวี  บุดดาเคน โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
5 00000180 เด็กหญิงยุภาวดี  ผลาวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนส าโรง  
6 00000181 เด็กชายมาริโอ  ศรีวินัย โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า  


