
รายชื่อสอบ Oxford Online Placement Test ม. 5 

ม. 5/6 

1. นาย กันตพล วัฒนายนต ์

2. นาย เกล้าดนยั วงษ์ตาแพง 

3. นาย จีรัตน ์ ขันภักด ี

4. นาย ฐปนันตร ์ ปิ่นสวาสดิ ์

5. นาย ธนา เหมทานนท์ 

6. นาย ปรเมศร ์ ทองมีบัว 

7. นาย ปริชญ ์ ตันฑวรักษ ์

8. นาย ปวร หลักบ้าน 

9. นาย ปุญญพัฒน ์ กลสามัญ 

10. นาย พศิน สุขแสง 

11. นาย พสธร มณีศร ี

12. นาย ภูบด ี จันทร์มณ ี

13. นาย ศาศวัส เขื่อนคำ 

14. นาย สรรเพชญ มีหมู ่

15. นาย สิรภพ สุขสวัสดิ์ศักดิ ์

16. นาย อทิชา ยุทธกิจ 

17. นาย ณัฐพงษ ์ เนื่องยินดี 

18. น.ส. กนกกร ทักษิณาสถิตย ์

19. น.ส. กษมวรรณ บุษยา 

20. น.ส. ชนิกานต์ แก้วมณ ี

21. น.ส. ณัชชา สุทธิเดช 

22. น.ส. ณิชกมล สำเนียง 

23. น.ส. บุลพร ภิญโญชนม ์

24. น.ส. ปณิวรัดดา ซ้ายอ่อน 

25. น.ส. พิมพ์ตะวัน โทรพันธุ ์

26. น.ส. ภัทราภรณ ์ หิรัญยศพงษ ์

27. น.ส. ภิญญดา เฉลิมสุข 

28. น.ส. มินทกานต ์ ถนอมไถ 

29. น.ส. สิริยากร แสงกำพล ี

30. น.ส. สุทธิดา แซ่ฉั่ว 

31. น.ส. กันยธิษณ ์ แสงจันทร ์

32. น.ส. ธนาภรณ ์ ตนคลัง 

33. น.ส. ปัณชญา ไทยรักษา 

34. น.ส. วีรภัทรา พันธ์งาม 

ม. 5/7 

1. นาย ชวกร พฤกษ์ประทิ่น 

2. นาย พชรพล รัตนกาย 

3. นาย พีรพัฒน์ ว่องวิบูลย์ 

4. นาย ภูริช ไชยนันทน ์

5. นาย รัฐนินท์ จิรเมธวิโรจน ์

6. นาย ศิวกร นิตย์กิจสมบูรณ ์

7. นาย ศิวัช ครชาตร ี

8. นาย เศรษฐี ทองขาว 

9. นาย พอตะวัน จันทรกุล 

10. น.ส. กรวรรณ พีรพัฒนไพบูลย ์

11. น.ส. ชิดชนก แสงเพ็ชร ์

12. น.ส. ณัฐธิดา แซ่เฮ้า 

13. น.ส. ณิชารัศม ์ ไชยฐิติวงศ ์

14. น.ส. ตัสนีม หมานมานะ 

15. น.ส. นิศารัตน ์ ส่งบำเพ็ญ 

16. น.ส. ปาณิสรา ท้ายฮู ้

17. น.ส. พัณณ์ชิตา จันทร์อักษร 

18. น.ส. วรภา เครืออินทร ์

19. น.ส. ศราวด ี เร็วเรยีบ 

20. น.ส. สิตางศุ ์ อรุณพันธ ์

21. น.ส. กรวรรณ เกื้อเส้ง 

22. น.ส. ณัฐกิจ โภชนะกิจ 

23. น.ส. พิชญาภัค นาทัง 

24. น.ส. ฟารีดา หมัดอาดมั 

25. น.ส. วรารัตน ์ หัสไทรทอง 

ม. 5/8 

1. นาย ธนากร งามล่อง 

2. นาย ยุทธศักดิ์ หัวใจเพชร 

3. นาย ศิรินทร ์ สังทิพย์ 

4. นาย สรวิชญ ์ เพชรชนะ 

5. นาย เตชินท์ วังกาศ 

6. นาย ปารเมศ สาล ี

7. น.ส. กัลยารตัน ์ สินทรัพย ์

8. น.ส. กุลภัสสร ์ ศรีนงนุช 

9. น.ส. ณัฏฐธิดา พิพัฒน์พิทยากุล 

10. น.ส. ฟาริดา ภักดีชาต ิ

11. น.ส. ภูมรินทร ์ ภู่พงษ ์

12. น.ส. วณิชชากร อุดมเศรษฐกลุ 

13. น.ส. วิภวานี บุตรราช 

14. น.ส. ศิรประภา ฟักจีน 



15. น.ส. ศิริลักษณ ์ คชินทร์ 

16. น.ส. เสาวลักษณ ์ ปานเกลี้ยง 

17. น.ส. นันทรัตน ์ เนตรบตุร 

ม. 5/9 

1. นาย รวีโรจน ์ ยุมยวง 

2. นาย เลิศพิสิฐพล ไตรศร ี

3. น.ส. นมัสสา กุลชาต ิ

4. น.ส. ปริชาต ิ ชูชุม 

5. น.ส. เปรมยดุา เตียวย่อง 

6. น.ส. วนัสษา หะรารักษ์ 

7. น.ส. ปณภรณ ์ มานะบุตร 

8. น.ส. แพรวรรณ สังข์แก้ว 

ม. 5/10 

1. นาย ณัฐดนัย ทองขาว 

2. นาย ธร แนบเนียร 

3. นาย ธำรงชัย บำรุงราษฏร ์

4. นาย ภูตะวัน อนุโต 

5. นาย วรกิจ ลิ่มสกลุ 

6. นาย วราวิชญ ์ ตันติพรสวัสดิ ์

7. นาย วสุกานต ์ พรหมสุวรรณ 

8. นาย สรวิศ หลิมพัฒนวงศ ์

9. นาย อินทัช ท่อนทอง 

10. นาย จักรภัทร เรืองโอชา 

11. น.ส. จรรยมณฑน ์ เรืองนาค 

12. น.ส. ธีริศรา จักรสาน 

13. น.ส. นันทกาญจน ์ ฉ่ำมะณ ี

14. น.ส. แพรพลอย ขันภักด ี

15. น.ส. แพรไพลิน ขันภักด ี

16. น.ส. รมย์นลิน ลักขณา 

17. น.ส. สรสิรินท ์ ปะจันทบุตร 

18. น.ส. สุพิชญ์นันท ์ บุญถึงจิตต ์

19. น.ส. ธัญลักษณ ์ ไชยบุร ี

ม. 5/11 

1. นาย กมลชัย บุญเทียม 

2. นาย พิทักษ์พงศ์ แซ่ด่าน 

3. นาย ภีมพล อุตะกา 

4. น.ส. กชมน สุขสม 

5. น.ส. กันติศา ลูกอินทร ์

6. น.ส. ชลธิฌา บัวครื้น 

7. น.ส. ณัฐนร ี ถนอมนวล 

ม. 5/12 

1. นาย ธนกร วังสว่าง 

2. นาย กษิดิศ กล้างาน 

3. นาย ณัฐพงศ์ ช่วยเนียม 

4. นาย ธนพล แซ่ตัน 

5. นาย ธนาคาร วงค์ไชย 

6. นาย ภูมิตะวัน โสดารักษ ์

7. นาย เนติธร สังข์ทอง 

8. นาย พรสวรรค ์ เจริญชนม ์

9. น.ส. พันพัสสา ชนะกุล 

10. น.ส. โฮอิง ชิน 

11. น.ส. ชุติปภา พัดขาว 

12. น.ส. พิมพิศา ดุจพยัคฆ ์

13. น.ส. ภาชิน ี ขันบุตร 

14. น.ส. รุ่งธกานต ์ กุณารักษ์ 

15. น.ส. โรสิน ี ซูเบร ี

16. น.ส. ลภสัรดา อินทโช 

17. น.ส. อนัญญา คลังสมบตั ิ

18. น.ส. อรอุมา ศรีอินเกื้อ 

19. น.ส. เอวิตา แสงระว ี

20. น.ส. ปรางแก้ว โพธิ์ลังกา 

ม. 5/13 

1. นาย นันทกร ตันติโกวิท 

2. นาย พิชญุตม์ ณ ระนอง 

3. นาย รวิพล โสภณวงศากร 

4. นาย ปรมัต อินทร์เทพ 

5. น.ส. ธวัลพร อินทรกัมพล 

6. น.ส. สิรภัทรา พิสิฐพิทย์ 

7. น.ส. เกวล ี กรองมาลัย 

8. น.ส. จิดาภา ศรีอักษร 

9. น.ส. ภคิน ี อุดมภาพ 

10. น.ส. ภัทรนันท ์ บุญรักกว้าง 

 

 

 


