
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 1  (อาคาร 2 ห้อง 231) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000001 เด็กชายเกีรติศักดิ์  พรมลา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
2 00000002 เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่แดง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
3 00000003 เด็กชายภูมิศักดิ์  พวงพิมพ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
4 00000004 เด็กชายภูวนาท  โนนสังข ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
5 00000005 เด็กชายวัชร์ชัยกิตติ์  สุริยะลังกา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
6 00000006 เด็กหญิงวิณัฐชา  ภักดี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
7 00000007 เด็กหญิงกรกมล  แก้วอาษา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
8 00000008 เด็กหญิงจารุวรรณ  ผกามาตย์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
9 00000009 เด็กหญิงจิวนันท์  วรรณทวี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
10 00000010 เด็กหญิงชนาภัทร  ดวงงอก โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
11 00000011 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วันดีรัตน์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
12 00000012 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยคุณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
13 00000013 เด็กหญิงธันยพร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
14 00000014 เด็กหญิงนภสร  ลายสันเทียะ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
15 00000015 เด็กหญิงนุชวรา  สิงห์ทอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
16 00000016 เด็กหญิงปภาวรินท์  มาแสวง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
17 00000017 เด็กหญิงประกายดาว  จวบสมบัติ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
18 00000018 เด็กหญิงประไพรพร  นันทะคุณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
19 00000019 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เขียวอ่อน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
20 00000020 เด็กหญิงพิยะดา  กันหารินทร์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
21 00000021 เด็กหญิงภัทรวดี  นามศิริ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
22 00000022 เด็กหญิงรุจจิรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
23 00000023 เด็กหญิงเรียวฟาง  กันเทพา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
24 00000024 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยคุณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
25 00000025 เด็กหญิงวิลาวัณย์  วิลัย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 2  (อาคาร 2 ห้อง 232) 

   ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000026 เด็กหญิงสิริภากร  ทันใจ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
2 00000027 เด็กหญิงสุดารัตน์  แผ่นผา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
3 00000028 เด็กหญิงอภัสรา  กันทวงค์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
4 00000029 เด็กหญิงสุปรียา  เผื่อแผ่ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
5 00000030 เด็กหญิงปรัชญา  ด่านสกุลมีศรี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
6 00000031 เด็กหญิงยศวดี  เครือบุตร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
7 00000032 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ชาภักดี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
8 00000033 เด็กหญิงกชกร  บานชื่น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
9 00000034 เด็กหญิงกชกร  กาหลง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
10 00000035 เด็กชายกิตติกร  ค าพิมูล โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
11 00000036 เด็กชายเกรียงไกร  งามทรัพย์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
12 00000037 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองพันชั่ง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
13 00000038 เด็กชายธนพนธ์  นาลาสาย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
14 00000039 เด็กชายนวพล  พิลุน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
15 00000040 เด็กชายนัทธพงศ์  บุญบุตร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
16 00000041 เด็กชายมนรักษ์  สืบวงศ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
17 00000042 เด็กชายยอด  ฝายสอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
18 00000043 เด็กชายยุทธนา  สืบหล้า โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
19 00000044 เด็กชายศิรสิทธิ์  หมื่นรัตน์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
20 00000045 เด็กชายอนุพล  นิลเกษ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
21 00000046 เด็กชายอัษฎา  สายสุ่ย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
22 00000047 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทวี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
23 00000048 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีสาลี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
24 00000049 เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์หอม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
25 00000050 เด็กหญิงอรอุมา  ไชยขันตรี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 3 (อาคาร 2 ห้อง 233) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000051 เด็กหญิงชนัดดา  กุดรังนอก โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
2 00000052 เด็กหญิงชนานันท์  สลักค า โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
3 00000053 เด็กหญิงทรัพย์ลัดดา  พิมพ์พงศ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
4 00000054 เด็กหญิงธาราทิพย์  บุรพา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
5 00000055 เด็กหญิงปิยธิดา  สมาคม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
6 00000056 เด็กหญิงปิยาภัสธ์  จอมพันธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
7 00000057 เด็กหญิงพัชรพร  มณีสุด โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
8 00000058 เด็กหญิงพันธิตา  พลชา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
9 00000059 เด็กหญิงศิริพรรณ  พิมพา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
10 00000060 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พวงบุตร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
11 00000061 เด็กชายจิรวัฒน์  จันทง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
12 00000062 เด็กชายสุขสวัสดิ์  สุรีเตอร์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
13 00000063 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บูชาพันธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
14 00000064 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
15 00000065 เด็กชายกัณณวัชรน์  สัตยาพันธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
16 00000066 เด็กชายจิรายุ  จันทร์พูล โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
17 00000067 เด็กชายชิติพัทธ์  พลชัย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
18 00000068 เด็กชายณรงฤทธิ์  ต่อนค าสนธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
19 00000069 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีนิล โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
20 00000070 เด็กชายณัฐพล  ดวงเสนาะ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
21 00000071 เด็กชายธีรโชติ  วงษ์แก้ว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
22 00000072 เด็กชายนัทธพงศ์  นาค ารอด โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
23 00000073 เด็กชายภีรภัทร  ดวงแก้ว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
24 00000074 เด็กชายภูมิภัทรากร  ไชยโคตร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
25 00000075 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสมภาร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 4  (อาคาร 2 ห้อง 234) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000076 เด็กชายรักษ์  มะลัยทอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
2 00000077 เด็กชายอิทธิกร  เชื้อทอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
3 00000078 เดก็หญิงจรีรัตน์  สอใบ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
4 00000079 เด็กหญิงจุฑาพร  พละศักดิ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
5 00000080 เด็กหญิงชนิษฐา  ตันตะยอด โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
6 00000081 เด็กหญิงชนิสรา  สุขชาติ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
7 00000082 เด็กหญิงโซเฟีย  สาและ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
8 00000083 เด็กหญิงเบญญาภา  สะอาด โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
9 00000084 เด็กหญิงปานชีวา  ศรีเมือง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
10 00000085 เด็กหญิงพัชรอัมพร  รัตวาลย์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
11 00000086 เด็กหญิงวิไลกานต์  ประสานวงค์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
12 00000087 เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยโคตร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
13 00000088 เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณดี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
14 00000089 เด็กหญิงสุกัญญา  ฤทธิเดช โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
15 00000090 เด็กหญิงสุชาวดี  พรมบุญ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
16 00000091 เด็กหญิงโสภิตา  จันทราศักดิ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
17 00000092 เด็กหญิงอภิสรา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
18 00000093 เด็กชายจักรี  ทองขาว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
19 00000094 เด็กหญิงนาเดีย คริสตินา  ออร์วิน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
20 00000095 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทามะณี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
21 00000096 เด็กชายกิตติพร  ใจรัมย์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
22 00000097 เด็กชายฐิติพงษ์  สารบูรณ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
23 00000098 เด็กชายธนกฤต  ลูกรัตน์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
24 00000099 เด็กชายธิติวุฒิ  มุทุวงค์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
25 00000100 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเพ่ิม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 5  (อาคาร 2 ห้อง 235) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000101 เด็กชายพีรพัฒน์  นวลศรี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
2 00000102 เด็กชายสาริน  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
3 00000103 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โกศล โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
4 00000104 เด็กชายอดิลักษ์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
5 00000105 เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยขันตรี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
6 00000106 เด็กหญิงจารุกัญญ์  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
7 00000107 เด็กหญิงจีรนันท์  มูลสาร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
8 00000108 เด็กหญิงจุฑามาศ  แม่นทอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
9 00000109 เด็กหญิงฉันท์สุนี  แก่นจันทร์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
10 00000110 เด็กหญิงชยิกา  ปัญจะรักษ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
11 00000111 เด็กหญิงณัฐาพร  พื้นผา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
12 00000112 เด็กหญิงนันทภรณ์  ธาตุทอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
13 00000113 เด็กหญิงมนัสขวัญ  กงล้อม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
14 00000114 เด็กหญิงวรรณิดา  พันธ์สุโพธิ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
15 00000115 เด็กหญิงวรัญญา  จันแก้ว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
16 00000116 เด็กหญิงวิภาดา  นันทา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
17 00000117 เด็กหญิงศิรินทรา  ชนะบุญ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
18 00000118 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปานเจริญ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
19 00000119 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
20 00000120 เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณค า โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
21 00000121 เด็กชายตะวัน  วงค์ษาพันธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
22 00000122 เด็กชายณัฐดนัย  ดวงค ากอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
23 00000123 เด็กชายธนโชติ  อารีย์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
24 00000124 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ภายสร้อย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
25 00000125 เด็กหญิงมัลลิกา  อยู่เย็น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 6  (อาคาร 2 ห้อง 236) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000126 นายณภัทร  ทองลิมสุด โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
2 00000127 เด็กชายกันต์ธร  กงล้อม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
3 00000128 เด็กชายจักรินทร์  โกศล โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
4 00000129 เด็กชายเจษฏาภรณ์  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
5 00000130 เด็กชายชนาธิป  พงษ์เพชร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
6 00000131 เด็กชายชินภัทร  รักถ่ินไทย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
7 00000132 เด็กชายธนากร  ทองสลับ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
8 00000133 เด็กชายธนศร  จ าปาเรือง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
9 00000134 เด็กชายพิชชากร  นันทะบุตร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
10 00000135 เด็กชายภูชนะ  จอมพันธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
11 00000136 เด็กชายวัชรพล  พรมสุข โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
12 00000137 เด็กชายวันวิสา  ทองนรินทร์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
13 00000138 เด็กชายศิรสิทธิ์  ชมภิรมย์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
14 00000139 เด็กชายศุภฤกษ์  พวงพันธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
15 00000140 เด็กชายสมโชคชัย  โจมปัญญา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
16 00000141 เด็กชายอภิชาติ  ขาวสลับ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
17 00000142 เด็กหญิงกานต์ธีดา  อัมรัตน์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
18 00000143 เด็กหญิงฉัตรฎิญา  สิงห์ทอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
19 00000144 เด็กหญิงชญาภา  เลขกลาง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
20 00000145 เด็กหญิงชณิการ์  ศรีงาม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
21 00000146 เด็กหญิงฐิภาภรณ์  สุขชาติ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
22 00000147 เด็กหญิงณิชากานต์  บุญธรรม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
23 00000148 เด็กหญิงธาริตา  บูรพา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
24 00000149 เด็กหญิงนิจฉรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
25 00000150 เด็กหญิงภัทรพร  แจ่มเชื้อ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 
ห้องสอบที่ 7 (อาคาร 2 ห้อง 237) 

ที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00000151 เด็กหญิงรุ้งนภา  ไชยขันตรี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
2 00000152 เด็กหญิงวิภาวรรณ  พันธ์งาม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
3 00000153 เด็กหญิงสุตาภัทร  ค าศรี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
4 00000154 เด็กหญิงสุมินตรา  โกศล โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
5 00000155 เด็กหญิงอรวรรณ  เกษร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
6 00000156 เด็กชายติณณภพ  โสดา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
7 00000157 นางสาวภัสดาพร บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
8 00000158 นางสาวจีรวรรณ ศรีภักดี โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
9 00000159 นายพงศภัค อ่อนเกษ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
10 00000160 นางสาวกนกวรรณ ไชยวัฒน์  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
11 00000161 นางสาวปาริชาติ สีดากุล โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
12 00000162 นางสาวเพชรา กันยา โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
13 00000163 นางสาวจันทิมา แววศรี โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
14 00000164 นางสาวธัญชนก ยิ้มเกิด  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
15 00000165 นางสาวเดือนเพ็ญ แจ่มเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
16 00000166 นางสาวกุลภรณ์ ก้อนทอง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
17 00000167 นายรัฐภูมิ จุปะมัดตัง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
18 00000168 นางสาวกญัญาณัฐ พันธ์สาลี โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
19 00000169 นางสาวปิยนุช  ไชยคุณ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  
     
     
     
     
     
     

 


