
ห้องสอบท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 6304
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 เด็กหญิง กลัยกร อารีเอ้ือ สตรีศึกษา
2 เด็กหญิง ชญัญา ชูศรีเสริฐ สตรีศึกษา
3 เด็กหญิง ชาลิสา เกตุไทย สตรีศึกษา
4 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ช่ืนรส สตรีศึกษา
5 เด็กหญิง ธิญาดา สุดาปัน สตรีศึกษา
6 เด็กหญิง นีรากญัจน์ เกิดเกรียงไกร สตรีศึกษา
7 เด็กหญิง ปฤณชนก ลือชาธนานนท์ สตรีศึกษา
8 เด็กหญิง พรชนก รักษากา้นตง สตรีศึกษา
9 เด็กหญิง พฒัน์ธนฐั เฉลยพจน์ สตรีศึกษา

10 เด็กหญิง ศุภิสรา แก่นนาค า สตรีศึกษา
11 เด็กหญิง สุชานนัท์ พรมโนนศรี สตรีศึกษา
12 เด็กหญิง กรรลณิชย์ ไพศาลศาสตร์ สตรีศึกษา
13 เด็กหญิง ชณิสรา ปะนดัเท สตรีศึกษา
14 เด็กหญิง ณัฐธิดา ยอมิน สตรีศึกษา
15 เด็กหญิง ปัญญาพร ศรีหลา้ สตรีศึกษา
16 เด็กหญิง ศรัญญา ชนะพนัธ์ สตรีศึกษา
17 เด็กหญิง อนญัพร อว้นศรีเมือง สตรีศึกษา
18 เด็กหญิง กชกร ศรีอุดร สตรีศึกษา
19 เด็กหญิง กมลชนก สนิทนวล สตรีศึกษา
20 เด็กหญิง กญัญาวีร์ ชา้งชู สตรีศึกษา
21 เด็กหญิง กิตติกา นพเสาร์ สตรีศึกษา
22 เด็กหญิง คณรดา เดชโภชน์ สตรีศึกษา
23 เด็กหญิง จนัทร์จิรา สิงห์เงิน สตรีศึกษา
24 เด็กหญิง จิราภรณ์ ล ้าเลิศ สตรีศึกษา
25 เด็กหญิง จุรารักษ์ โพธ์ิศรีขาม สตรีศึกษา
26 เด็กหญิง ชญานุช อ่อนน่ิม สตรีศึกษา
27 เด็กหญิง ชีวพร สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา
28 เด็กหญิง ธนภรณ์ เวียงสมุทร สตรีศึกษา
29 เด็กหญิง นลินนิภา ป้องปก สตรีศึกษา
30 เด็กหญิง บณัฑิตาพร กอสิงห์ สตรีศึกษา
31 เด็กหญิง ปิยพร วงษค์  า สตรีศึกษา
32 เด็กหญิง ปุณณภา วงษาจนัทร์ สตรีศึกษา
33 เด็กหญิง พิชชาวีร์ โกฎิแสน สตรีศึกษา
34 เด็กหญิง พิชญาภา เดชโยธิน สตรีศึกษา
35 เด็กหญิง พิชญาภา ปักกะสีนงั สตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา



ห้องสอบท่ี 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 6305
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 เด็กหญิง พิมพพิ์ชชา เขม็วงษ์ สตรีศึกษา
2 เด็กหญิง ฟ้าปรีญา สุทิวงศ์ สตรีศึกษา
3 เด็กหญิง มชัฌิมา รินสาธร สตรีศึกษา
4 เด็กหญิง วรรณวิภา พลเวียง สตรีศึกษา
5 เด็กหญิง วชัรีญา บุญกิจ สตรีศึกษา
6 เด็กหญิง ศศิวรรณ สีลาโส สตรีศึกษา
7 เด็กหญิง ศุภาวรรณ ชะรารัตน์ สตรีศึกษา
8 เด็กหญิง สิรภทัร สุวรรณโท สตรีศึกษา
9 เด็กหญิง อมรรัตน์ หาญจนัทร์ สตรีศึกษา

10 เด็กหญิง อริศรา วินทะไชย สตรีศึกษา
11 เด็กหญิง มุกดาการ อนุนิวฒัน์ สตรีศึกษา
12 เด็กหญิง กนกวรรณ กองอาสา สตรีศึกษา
13 เด็กหญิง กรกาญจน์ สุทธิประภา สตรีศึกษา
14 เด็กหญิง กญัจน์กนก ส าราญสุข สตรีศึกษา
15 เด็กหญิง ชิดชนก พลแสน สตรีศึกษา
16 เด็กหญิง ชุติกานต์ เวฬุคามกุล สตรีศึกษา
17 เด็กหญิง ณดสิมา โพธ์ิสีตา สตรีศึกษา
18 เด็กหญิง ณัฎร์ฎาพร รักษา สตรีศึกษา
19 เด็กหญิง ณิชาภา เวียงสิมา สตรีศึกษา
20 เด็กหญิง ด ารัสศิริ สุทธิยา สตรีศึกษา
21 เด็กหญิง ธนพร แนวข้ีเหล็ก สตรีศึกษา
22 เด็กหญิง ธมลวรรณ นิลผาย สตรีศึกษา
23 เด็กหญิง ปฐมาภรณ์ สงัวิบุตร์ สตรีศึกษา
24 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บวัไถล สตรีศึกษา
25 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ วิทยาวุธ สตรีศึกษา
26 เด็กหญิง ปัณณิกา สุพรรณ์ สตรีศึกษา
27 เด็กหญิง ปุณณดา เรียงแกว้ สตรีศึกษา
28 เด็กหญิง พรทิวา โพธิชาราช สตรีศึกษา
29 เด็กหญิง พรสวรรค์ ภูคง สตรีศึกษา
30 เด็กหญิง พิชากร วารีหลัง่ สตรีศึกษา
31 เด็กหญิง เพญ็พิชชา วนัทอง สตรีศึกษา
32 เด็กหญิง ภทัรนรินทร์ ศรีภกัดี สตรีศึกษา
33 เด็กหญิง ภทัรนนัท์ รักไท้ สตรีศึกษา
34 เด็กหญิง มชัฌิมาภรณ์ มงคลแก่นทราย สตรีศึกษา
35 เด็กหญิง รุจิกา ศรีบุดดา สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 6306
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 เด็กหญิง วิชญาดา จนัทอง สตรีศึกษา
2 เด็กหญิง สิรินญา จ านงกิจ สตรีศึกษา
3 เด็กหญิง อนนัตญา ตรีพงษ์ สตรีศึกษา
4 เด็กหญิง อนุศรา วินทะไชย สตรีศึกษา
5 เด็กหญิง อภสัรา พลหาญ สตรีศึกษา
6 เด็กหญิง กนกพรรณ สุราอามาตย์ สตรีศึกษา
7 เด็กหญิง จิราภา ปิดตาทะโย สตรีศึกษา
8 เด็กหญิง ฐานิดา วงศอิ์นตา สตรีศึกษา
9 เด็กหญิง ณัฐกฤตา สีหาฤทธ์ิ สตรีศึกษา

10 เด็กหญิง บณัฑิตา บวัภา สตรีศึกษา
11 เด็กหญิง ปรัชญาพร เพง็พิพาทย์ สตรีศึกษา
12 เด็กหญิง ปิยธิดา วงไชยยา สตรีศึกษา
13 เด็กหญิง พิชญาวี บุตรโคตร สตรีศึกษา
14 เด็กหญิง เพชรลดา ฤทธิยงค์ สตรีศึกษา
15 เด็กหญิง รวินทนิ์ภา นิลผาย สตรีศึกษา
16 เด็กหญิง รัฐกาญจน์ แก่นสา สตรีศึกษา
17 เด็กหญิง วราภรณ์ อินทร์มว่งไทย สตรีศึกษา
18 เด็กหญิง กฤติกานต์ บุญมัง่มี สตรีศึกษา
19 เด็กหญิง กวินตรา เวียงนนท์ สตรีศึกษา
20 เด็กหญิง ก่ิงกานดา พลอาวุธ สตรีศึกษา
21 เด็กหญิง ณัฐกานต์ จนัทะคดั สตรีศึกษา
22 เด็กหญิง ธญัญลกัษณ์ บุญศล สตรีศึกษา
23 เด็กหญิง ภิญญดา สุริยะแก่นทราย สตรีศึกษา
24 เด็กหญิง มลัลิกา มณีสุระเมธี สตรีศึกษา
25 เด็กหญิง รัตภาภรณ์ หาญภิรมย์ สตรีศึกษา
26 เด็กหญิง วิปัสสนาพร ผาอินทร์ สตรีศึกษา
27 เด็กหญิง สศิมา วิชยัศร สตรีศึกษา
28 เด็กหญิง สุทตัตาพร ธรรมเกตุ สตรีศึกษา
29 เด็กหญิง สุวนนัท์ วงษจ์วง สตรีศึกษา
30 เด็กหญิง อรพิน แขมค า สตรีศึกษา
31 เด็กชาย ชยากร ช่ืนชม สตรีศึกษา
32 เด็กชาย ปริพฒัน์ ประทุมมาตย์ สตรีศึกษา
33 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ดวงละวา้ สตรีศึกษา
34 เด็กชาย พิชญุตม์ โพลงักา สตรีศึกษา
35 เด็กหญิง กญัญาภคั โพธิสาร สตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา



ห้องสอบท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 6307
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 เด็กหญิง กลุจิราวรรณ มณี สตรีศึกษา
2 เด็กหญิง เขมิสรา พ่วงสมพงษ์ สตรีศึกษา
3 เด็กหญิง จิรัชญา ด ารงเช้ือ สตรีศึกษา
4 เด็กหญิง ชุติมน ยงัประยรู สตรีศึกษา
5 เด็กหญิง ณัฐธิดา นารีโภชน์ สตรีศึกษา
6 เด็กหญิง ณัฐธิดา มณีฉาย สตรีศึกษา
7 เด็กหญิง ทิพยค์  าพร พงษเ์สนา สตรีศึกษา
8 เด็กหญิง ธญัจิรา ปิสายะสา สตรีศึกษา
9 เด็กหญิง ธญัสุดา บุตรตะกาศ สตรีศึกษา

10 เด็กหญิง เบญญาภา วิจิตรศรีไพบูลย์ สตรีศึกษา
11 เด็กหญิง ปริชญา ป้อมแสนศรี สตรีศึกษา
12 เด็กหญิง ปานชีวา โสทน สตรีศึกษา
13 เด็กหญิง พาขวญั สุทธิสา สตรีศึกษา
14 เด็กหญิง พิชญา ทิพยโสต สตรีศึกษา
15 เด็กหญิง ภคัธีมา ศิริอรรถ สตรีศึกษา
16 เด็กหญิง มนรดา การสร้าง สตรีศึกษา
17 เด็กหญิง วรัชยา มลิมาศ สตรีศึกษา
18 เด็กหญิง วริศรา จนัทุดม สตรีศึกษา
19 เด็กหญิง วริศรา โต่นวุธ สตรีศึกษา
20 เด็กหญิง วิราศินี บวักฎ สตรีศึกษา
21 เด็กหญิง ศนิชา สาเกตุ สตรีศึกษา
22 เด็กหญิง อนัติมะ กุมผนั สตรีศึกษา
23 เด็กหญิง กนกพร ไวยเวช สตรีศึกษา
24 เด็กหญิง กิตติการณ์ เกตุแกว้เกล้ียง สตรีศึกษา
25 เด็กหญิง จรรยวรรธน์ จิตตนิยมบญุ สตรีศึกษา
26 เด็กหญิง จิดาภา เอ้ือกิจ สตรีศึกษา
27 เด็กหญิง จินดาพร สืบสวน สตรีศึกษา
28 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ศรีเสนพิลา สตรีศึกษา
29 เด็กหญิง ชนาภา กลุสุวรรณ สตรีศึกษา
30 เด็กหญิง ณัชชา ภาคมฤค สตรีศึกษา
31 เด็กหญิง นรินทิพย์ วรวงค์ สตรีศึกษา
32 เด็กหญิง นทัธมน โสภาไฮ สตรีศึกษา
33 เด็กหญิง พชัริดา ป่ันแกว้ สตรีศึกษา
34 เด็กหญิง เพญ็พิชชา หลาบสีดา สตรีศึกษา
35 เด็กหญิง ภทัรธิดา สุมามิตร์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 6401
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 เด็กหญิง วรัชยา บวัชุม สตรีศึกษา

2 เด็กหญิง ศศิกานตร์ สุขเกษม สตรีศึกษา
3 เด็กหญิง โศจิรัตน์ ศรีใส สตรีศึกษา
4 เด็กหญิง สุภสัสรา อนุนิวฒัน์ สตรีศึกษา
5 เด็กหญิง รุจาภา ศรีสมุทร สตรีศึกษา
6 เด็กหญิง เขมิกา สุทธิโสกเชือก สตรีศึกษา
7 เด็กหญิง จารุพิชญา เชิงหอม สตรีศึกษา
8 เด็กหญิง ชนกวนนัท์ พระรักษา สตรีศึกษา
9 เด็กหญิง ชาลิสา จอมค าสิงห์ สตรีศึกษา

10 เด็กหญิง ณัฏฐานนัท์ โพธ์ิงาม สตรีศึกษา
11 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ เปรมปราโมทย์ สตรีศึกษา
12 เด็กหญิง ธนชัชา ดวงค านอ้ย สตรีศึกษา
13 เด็กหญิง ธญัชนก ชาแกว้ สตรีศึกษา
14 เด็กหญิง ปราณปริยา ธุระกิจ สตรีศึกษา
15 เด็กหญิง ปัณฑิตา แถวพินิจ สตรีศึกษา
16 เด็กหญิง เปมิกา การกวี สตรีศึกษา
17 เด็กหญิง พนิตพร สุขาพนัธ์ สตรีศึกษา
18 เด็กหญิง พชัริดา แดนระเบียบ สตรีศึกษา
19 เด็กหญิง พิมพพิ์ชชา พลวุฒิ สตรีศึกษา
20 เด็กหญิง พิมมม์าดา พนัอนุ สตรีศึกษา
21 เด็กหญิง ภิญญดา สืบเหล่าง้ิว สตรีศึกษา
22 เด็กหญิง ภูริชญา หม่ืนภู สตรีศึกษา
23 เด็กหญิง มญัชุพร สุวรรณศรี สตรีศึกษา
24 เด็กหญิง วรกญัญา อุ่นพิกุล สตรีศึกษา
25 เด็กหญิง ศศิธร จางวางแกว้ สตรีศึกษา
26 เด็กหญิง ศิระประภา อาซุมะ สตรีศึกษา
27 เด็กหญิง สวรรยา อศัวภูมิ สตรีศึกษา
28 เด็กหญิง สุรัสวดี ณรงคช์ยั สตรีศึกษา
29 เด็กหญิง สุวีรยา พนัธุ์พาณิชย์ สตรีศึกษา
30 เด็กชายนิธิพจน์ เวชกามา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
31 เด็กชายนาคพงศ ์ชินค า ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
32 เด็กชายภูมิภทัร โสมูล ไพโรจน์วิชชาลยั
33 เด็กหญิงฐิติพร สอนลิลา พนมไพรวิทยาคาร
34 เด็กหญิงจนัทมณี สุริอาด พนมไพรวิทยาคาร
35 เด็กหญิงญิชานนัท ์ใคร่นุ่นนอ้ย พนมไพรวิทยาคาร

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 6402
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 เด็กหญิงศิริวิมล พลศรี พนมไพรวิทยาคาร

2 เด็กหญิงสุภิญญา จนัทร์ศาลา พนมไพรวิทยาคาร
3 เด็กหญิงพิชรอร ศรีทรัพย ์ พนมไพรวิทยาคาร
4 เด็กชายกฤษตเมธ ประสิทธ์ิสตัย ์ พนมไพรวิทยาคาร
5 เด็กหญิงบุญลกัษณ์ พิตรพิบูลลาถเดช พนมไพรวิทยาคาร
6 เด็กหญิงกานตฎ์าวฎีก ์ผิวใส พนมไพรวิทยาคาร
7 เด็กหญิงสุธาสินี ช านิวตัร พนมไพรวิทยาคาร
8 เด็กหญิงกญัจน์ชญา โชติแสง พนมไพรวิทยาคาร
9 เด็กชายสุรเดช ศรีพลงั พนมไพรวิทยาคาร

10 เด็กหญิงก่ิงจุฑามาศ วงคอ์ามาตย ์ พนมไพรวิทยาคาร
11 เด็กชายนนัทิวฒัน์ หนัตุลา พนมไพรวิทยาคาร
12 เด็กชายศุภกร บุญกลอย พนมไพรวิทยาคาร
13 เด็กหญิงฐิดาภา อารีเอ้ือ พนมไพรวิทยาคาร
14 เด็กหญิงอนญัญา วิเศษวงศา พนมไพรวิทยาคาร
15 เด็กหญิงถโรทยั พนมธิดา พนมไพรวิทยาคาร
16 เด็กหญิงพุทธรักษา เพชรพลงัพล พนมไพรวิทยาคาร
17 เด็กหญิงจิราพชัร แซวจนัทึก พนมไพรวิทยาคาร
18 เด็กชายนิโรธ ฮวดศรี พนมไพรวิทยาคาร
19 เด็กชายทวีชยั จ่าหลา้ พนมไพรวิทยาคาร
20 เด็กหญิงกานตธิ์ดา พิมโคตร พนมไพรวิทยาคาร
21 เด็กชายปัญจพล ศรีค  าภา พนมไพรวิทยาคาร
22 เด็กหญิงสุพิชชา  วงณะรัตน์ พนมไพรวิทยาคาร
23 เด็กชาย พิสิษฐ์ มีสวสัด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
24 เด็กหญิง จิรัชญา ไชยมชัชิม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
25 เด็กชาย กฤตนนั กนกโชติวงษ์ โพนทองพฒันาวิทยา
26 เด็กหญิง กานตพิ์ชชา ผาติเจริญชยั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
27 เด็กหญิง ป่ินมณี ราชณุวงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
28 เด็กชาย ปวินลภย์ พรศิรินพคุณ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
29 เด็กหญิง ศรีสุภางค์ พลลา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
30 เด็กหญิง วริศรา ยินดีมาก ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
31 เด็กชาย ณัฐชยั วรรณสิงห์ จตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก

32 เด็กหญิง ศดานนัท์ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
33 เด็กชาย ปรินทร พนัทะวนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
34 เด็กหญิง ภทัรจาริน นาไชย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
35 เด็กหญิง กชพร เหมวนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 7 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 5207
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 เด็กหญิง วิลาสิณี สร้อยสุวรรณ อาจสามารถวิทยา

2 เด็กหญิง พชัราภรณ์ ศรีโย อาจสามารถวิทยา
3 เด็กหญิง นุชนาฏ พรมกล้ิง อาจสามารถวิทยา
4 เด็กหญิง ปริยากร พรหมบุตร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
5 เด็กหญิง ศิริพร นาถาบ ารุง สตรีศึกษา2
6 เด็กชาย ธนดล ศกัด์ิขวา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
7 เด็กหญิง กิตต์ิสิริ จนัโทมุข ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
8 เด็กหญิง วิภาดา ป่าเขือ อาจสามารถวิทยา
9 เด็กหญิง สุพิชญา สุภา อาจสามารถวิทยา

10 เด็กหญิง ปราณปริยา ปุนมาลา อาจสามารถวิทยา
11 เด็กหญิง ศิริรัมภา สิงห์ครุย อาจสามารถวิทยา
12 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จิตกระเสริม อาจสามารถวิทยา
13 เด็กหญิง พทัธนนัท์ พนัพละ เสลภูมิพิทยาคม

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล


