
ห้องสอบที่ 1 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6403

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็หญิง กชพร บญัหนองสา สตรีศึกษา
2 เดก็หญิง กนกวดี คิดละเอียด สตรีศึกษา
3 เดก็หญิง ชญาภา อรรคศรีวร สตรีศึกษา
4 เดก็หญิง ชมพนุูช สุทธิประภา สตรีศึกษา
5 เดก็หญิง ชลดา สงัฆะมณี สตรีศึกษา
6 เดก็หญิง ชลิตา สมบรูณ์ถานะ สตรีศึกษา
7 เดก็หญิง ณฐัวิภา สุมามิตร์ สตรีศึกษา
8 เดก็หญิง ธิติยาพร จนัทร์เหลือง สตรีศึกษา
9 เดก็หญิง บญุญาพร ยิ่งก าแหง สตรีศึกษา

10 เดก็หญิง บษุราค า โพธ์ิภกัดี สตรีศึกษา
11 เดก็หญิง ปทิตา ค าฝ้ันจนัทร์ สตรีศึกษา
12 เดก็หญิง พชรพร สุขเจริญ สตรีศึกษา
13 เดก็หญิง พนิดา นาใจดี สตรีศึกษา
14 เดก็หญิง พรนชัชา แสงโสภา สตรีศึกษา
15 เดก็หญิง พณัณิตา จรูญเพญ็ สตรีศึกษา
16 เดก็หญิง พิมพช์นก กลุสุวรรณ สตรีศึกษา
17 เดก็หญิง วิริตตรา วิจารณ์ สตรีศึกษา
18 เดก็หญิง ศิรภสัสร บญุสินชยั สตรีศึกษา
19 เดก็หญิง สุวภทัร แกว้สวนจิก สตรีศึกษา
20 เดก็หญิง อมรรัตน์ วรรณค า สตรีศึกษา
21 เดก็หญิง อาภิสรา กิตติอนิรุทธเ์ทวา สตรีศึกษา
22 เดก็หญิง จิรนนัท์ ประเสริฐสงัข์ สตรีศึกษา
23 เดก็หญิง จีรพร ทองดี สตรีศึกษา
24 เดก็หญิง ชานิกา พลอาจ สตรีศึกษา
25 เดก็หญิง นารีรัตน์ ผือเขียว สตรีศึกษา
26 เดก็หญิง เนตรนภา นามนาค สตรีศึกษา
27 เดก็หญิง เบญ็จมาศ จตุเทน สตรีศึกษา
28 เดก็หญิง ปภาดา ศรีพนา สตรีศึกษา
29 เดก็หญิง ปราณปริยา อุดมฉวี สตรีศึกษา
30 เดก็หญิง ปรียาภรณ์ ภูเดช สตรีศึกษา
31 เดก็หญิง ปารียา เรียมมะโน สตรีศึกษา
32 เดก็หญิง พริมา โคตรภกัดี สตรีศึกษา
33 เดก็หญิง พตัราภรณ์ เหนือพนัธ์ สตรีศึกษา
34 เดก็หญิง พิชญาพร ซ่ือสตัย์ สตรีศึกษา
35 เดก็หญิง มณชญา ใจภกัดี สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 2 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6404

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็หญิง มณทิชา บสุพนัธ์ สตรีศึกษา
2 เดก็หญิง ยลดา ลุผล สตรีศึกษา
3 เดก็หญิง ศศิพร ณ ธิบาล สตรีศึกษา
4 เดก็หญิง ศิริประภา ฤทธิแผลง สตรีศึกษา
5 เดก็หญิง ศภิุสรา มหาอุตย์ สตรีศึกษา
6 เดก็หญิง สมิดา ภูระกา้นตง สตรีศึกษา
7 เดก็หญิง อนนัทิญา ซ่ือสตัย์ สตรีศึกษา
8 เดก็หญิง ไอลดา สุวรรณเด่นโลก สตรีศึกษา
9 เดก็หญิง ขา้วขวญั แสงทวี สตรีศึกษา

10 เดก็หญิง ขา้วป้ัน อารีเอ้ือ สตรีศึกษา
11 เดก็หญิง ชญานนัท์ บวันวน สตรีศึกษา
12 เดก็หญิง ชมพนุูช แสนมนตรี สตรีศึกษา
13 เดก็หญิง ณฐัธิดา อนุไพร สตรีศึกษา
14 เดก็หญิง ณฐัวิภา ทดแทน สตรีศึกษา
15 เดก็หญิง ณิชา จิตร์แสวง สตรีศึกษา
16 เดก็หญิง เณรัญชรา ผยุใจ สตรีศึกษา
17 เดก็หญิง ธญัรัตน์ อุตรา สตรีศึกษา
18 เดก็หญิง ธญัวรัตม์ โพธ์ิสิงห์ สตรีศึกษา
19 เดก็หญิง นีรัฐฎาภา สีดามาตย์ สตรีศึกษา
20 เดก็หญิง ประภาธร สุขยิ่ง สตรีศึกษา
21 เดก็หญิง ปราณปรียา พรมชาติ สตรีศึกษา
22 เดก็หญิง ปาริตา แกว้ก่อ สตรีศึกษา
23 เดก็หญิง พรชนก มีสวสัด์ิ สตรีศึกษา
24 เดก็หญิง แพรวา ทรทึก สตรีศึกษา
25 เดก็หญิง มาริษา นีละพนัธ์ สตรีศึกษา
26 เดก็หญิง ลออรัตน์ อคัดี สตรีศึกษา
27 เดก็หญิง วาสนา จิตไพศาล สตรีศึกษา
28 เดก็หญิง วิลาสินี ไชยฮะนิจ สตรีศึกษา
29 เดก็หญิง วีรินทิรา ท านา สตรีศึกษา
30 เดก็หญิง สรัลพร สุนทรจนัทร์ สตรีศึกษา
31 เดก็หญิง สวิตตา ภูสงัข์ สตรีศึกษา
32 เดก็หญิง สุชญา มาตยวิ์เศษ สตรีศึกษา
33 เดก็หญิง สุดารัตน์ แสงปาก สตรีศึกษา
34 เดก็หญิง อชิรญา บตุรสุข สตรีศึกษา
35 เดก็หญิง อชิรญา เรืองประดิษฐ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 3 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6405

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็หญิง อชิรญาณ์ สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา
2 เดก็หญิง อดุญญาดา ปัดถานงั สตรีศึกษา
3 เดก็หญิง อธิชา พลาโส สตรีศึกษา
4 เดก็หญิง อนนัตญา พิกลุทอง สตรีศึกษา
5 เดก็หญิง อภิสรา มหาหงษ์ สตรีศึกษา
6 เดก็หญิง อรปรียา ปริุสา สตรีศึกษา
7 เดก็หญิง อยัเรศ ไชยศร สตรีศึกษา
8 เดก็หญิง อาริสา คุณหงส์ สตรีศึกษา
9 เดก็หญิง กณัฐิดา ลาดนาเลา สตรีศึกษา

10 เดก็หญิง ชญาดา วรรณสิงห์ สตรีศึกษา
11 เดก็หญิง ดวงพร เปลือยหนองแข้ สตรีศึกษา
12 เดก็หญิง ธญัชนก หมัน่เรียน สตรีศึกษา
13 เดก็หญิง ธารทิพย์ ศรีแสนยงค์ สตรีศึกษา
14 เดก็หญิง นิพิฐนพกาญจน์ ค าเหนือ สตรีศึกษา
15 เดก็หญิง นิศารัตน์ พนัธิทกัษ์ สตรีศึกษา
16 เดก็หญิง ปณชนก เสนาวฒิุ สตรีศึกษา
17 เดก็หญิง พชัราภา จนัทภูมิ สตรีศึกษา
18 เดก็หญิง พิชชาอร พวงพ่ี สตรีศึกษา
19 เดก็หญิง ภูษิตา อคัมลู สตรีศึกษา
20 เดก็หญิง ลกัษมีพร กองแกว้ สตรีศึกษา
21 เดก็หญิง ลลันา กานุมาร สตรีศึกษา
22 เดก็หญิง วรฉตัร ชมภูบตุร์ สตรีศึกษา
23 เดก็หญิง วรดา แกว้เนตร สตรีศึกษา
24 เดก็หญิง ศจิรทิปต์ รัตนกา้นตง สตรีศึกษา
25 เดก็หญิง อธิติยา โมสิ้งห์ สตรีศึกษา
26 เดก็หญิง อนิตรา ออ้ค  า สตรีศึกษา
27 เดก็หญิง จุฑาทิพย์ อรรคดี สตรีศึกษา
28 เดก็หญิง ชุติกาญจน์ สินธุชน สตรีศึกษา
29 เดก็หญิง พชัรพร ทะละ สตรีศึกษา
30 เดก็หญิง ศิริญาพร วรวงค์ สตรีศึกษา
31 เดก็หญิง สุวิชาดา อินปัญญา สตรีศึกษา
32 เดก็หญิง กมลพร บตุรศรีเมือง สตรีศึกษา
33 เดก็หญิง กมลวรรณ นิลพนัธ์ สตรีศึกษา
34 เดก็หญิง กลัยก์มล ตั้งภกัดี สตรีศึกษา
35 เดก็หญิง กลุปริยา แสงสุวรรณ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 4 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6406

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็หญิง ชลธิชา คนัทะภูมิ สตรีศึกษา
2 เดก็หญิง ณริศรา เกณฑส์าคู สตรีศึกษา
3 เดก็หญิง ธญัยธรณ์ โพธ์ิศรี สตรีศึกษา
4 เดก็หญิง เบญญาภา บญุมัง่มี สตรีศึกษา
5 เดก็หญิง ปาริตา แน่นอุดร สตรีศึกษา
6 เดก็หญิง พนมพรรณ ทิพยโ์สต สตรีศึกษา
7 เดก็หญิง ภทัรธิดา อาษาธง สตรีศึกษา
8 เดก็หญิง ภสัพร ฉายประเวช สตรีศึกษา
9 เดก็หญิง ลภสัรดา ทมุค า สตรีศึกษา

10 เดก็หญิง วิชญาดา คงศรี สตรีศึกษา
11 เดก็หญิง วิชญาพร คงศรี สตรีศึกษา
12 เดก็หญิง วิชญาพร จรบรุมย์ สตรีศึกษา
13 เดก็หญิง วิรัลยพุา ทมุค  า สตรีศึกษา
14 เดก็หญิง ศศิกานต์ ณ ธิบาล สตรีศึกษา
15 เดก็หญิง สุนิสา พลเวียง สตรีศึกษา
16 เดก็หญิง สุภาพร กอ้นรัตน์ สตรีศึกษา
17 เดก็หญิง อรวรา ธาระรัตน์ สตรีศึกษา
18 เดก็หญิง อินทิรา พฒันะโชติ สตรีศึกษา
19 เดก็หญิง กมลชนก เชิดกร สตรีศึกษา
20 เดก็หญิง กทัลี นอ้ยประสิทธ์ิ สตรีศึกษา
21 เดก็หญิง ชนกนนัท์ รุ่งวิสยั สตรีศึกษา
22 เดก็หญิง ณฐักานต์ ไกรทอง สตรีศึกษา
23 เดก็หญิง ธนชัญา กนุนัท์ สตรีศึกษา
24 เดก็หญิง ศศิภากาญจ์ วิริยะคามินทร์ สตรีศึกษา
25 เดก็หญิง อภิชญา แสงชาติ สตรีศึกษา
26 เดก็หญิง กมลลกัษณ์ สุขเสมอ สตรีศึกษา
27 เดก็หญิง กลุชา ไวยะราบตุร สตรีศึกษา
28 เดก็หญิง กลุณสร พงศฤ์ทธิบาล สตรีศึกษา
29 เดก็หญิง จิราวรรณ ช่างถม สตรีศึกษา
30 เดก็หญิง เจนจิรา แจง้โห สตรีศึกษา
31 เดก็หญิง ฐิติมา สารครศรี สตรีศึกษา
32 เดก็หญิง ธนพร มนตป์ราณีต สตรีศึกษา
33 เดก็หญิง ธญัยกาญจน์ มะลา สตรีศึกษา
34 เดก็หญิง นภาพร ประเสริฐศรี สตรีศึกษา
35 เดก็หญิง นิตธิมล ดีปราศรัย สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 5 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6407

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็หญิง พรทิพย์ สวสัดี สตรีศึกษา
2 เดก็หญิง พรธวลั ศรีวิลยั สตรีศึกษา
3 เดก็หญิง มาริษา สมญา สตรีศึกษา
4 เดก็หญิง ธนพร ธาตุค  าภู สตรีศึกษา
5 เดก็ชาย ธิติ อุทการ สตรีศึกษา
6 เดก็ชาย พีรวิชญ์ โพธิชยั สตรีศึกษา
7 เดก็ชาย อภิรัฐ จนัทบรีุ สตรีศึกษา
8 เดก็หญิง กชพรรณ โพธ์ิรุ่ง สตรีศึกษา
9 เดก็หญิง เจวรินทร์ มณีฉาย สตรีศึกษา

10 เดก็หญิง ชญานิศ ไกรแกว้ สตรีศึกษา
11 เดก็หญิง ณจัฉรียา ยอดดี สตรีศึกษา
12 เดก็หญิง ณฏัฐนนัท์ กรุณา สตรีศึกษา
13 เดก็หญิง ณิชากร วงคอิ์นตา สตรีศึกษา
14 เดก็หญิง ทินญาดา สุทธิบาก สตรีศึกษา
15 เดก็หญิง ธนชัพร มลาไสย์ สตรีศึกษา
16 เดก็หญิง ธญัเรศ จนัโทภาส สตรีศึกษา
17 เดก็หญิง นภสร บินไธสง สตรีศึกษา
18 เดก็หญิง ปวีณ์กร อินทร์พนัธ์ สตรีศึกษา
19 เดก็หญิง ปัญจพร เอ้ือการ สตรีศึกษา
20 เดก็หญิง ปานตะวนั วิเศษศรี สตรีศึกษา
21 เดก็หญิง พรรณรมณ ผดุงกิจ สตรีศึกษา
22 เดก็หญิง พรรษพร เผา่ภูธร สตรีศึกษา
23 เดก็หญิง พอใจ สรเลขกิตติ สตรีศึกษา
24 เดก็หญิง พสัรา แสงปลาด สตรีศึกษา
25 เดก็หญิง พิมพม์าดา ช านาญเอ้ือ สตรีศึกษา
26 เดก็หญิง พิยดา วิจิตขะจี สตรีศึกษา
27 เดก็หญิง วิชญาพร รัตนตรัยวงศ์ สตรีศึกษา
28 เดก็หญิง ศิรภสัสร กลุสุวรรณ์ สตรีศึกษา
29 เดก็หญิง ศิรภสัสร ชิณโย สตรีศึกษา
30 เดก็หญิง ศิริกลุ ยติุพนัธ์ สตรีศึกษา
31 เดก็หญิง ศภุจิตรา วารีวงษ์ สตรีศึกษา
32 เดก็หญิง ศภุชัญา วินทะไชย สตรีศึกษา
33 เดก็หญิง สิรภทัร ชยัสุทธ์ิ สตรีศึกษา
34 เดก็หญิง สุทธาภรณ์ โคหนองบวั สตรีศึกษา
35 เดก็หญิง สุภสัสรา แกว้สิทธ์ิ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 6 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5102

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็หญิง โสภาสร นิลผาย สตรีศึกษา
2 เดก็หญิง อจัราพร ประสานดี สตรีศึกษา
3 เดก็หญิง ธิดารัตน์ เน้ือจนัทา สตรีศึกษา
4 เดก็ชาย ณฐักรณ์ เหงา้ชาลี สตรีศึกษา
5 เดก็หญิง กวิสรา ภูนามล สตรีศึกษา
6 เดก็หญิง กญัญาภคั พิบรูณ์ สตรีศึกษา
7 เดก็หญิง ก่ิงกาญจน์ เรืองบญุ สตรีศึกษา
8 เดก็หญิง กีริน ไสยสมบติั สตรีศึกษา
9 เดก็หญิง จิราชา สิงห์พลทนั สตรีศึกษา

10 เดก็หญิง ชนญัชิดา อาษาบาล สตรีศึกษา
11 เดก็หญิง ชวลัรัตน์ อนนัเต่า สตรีศึกษา
12 เดก็หญิง ณฐันรี จิตไฟศาล สตรีศึกษา
13 เดก็หญิง ณฐัมน มีกระแส สตรีศึกษา
14 เดก็หญิง ดวงฤทยั พนัธด์วง สตรีศึกษา
15 เดก็หญิง บณัฑิตา ตาลอ าไพ สตรีศึกษา
16 เดก็หญิง ปณิดา บญุลาด สตรีศึกษา
17 เดก็หญิง ปภานิน เพียวงษ์ สตรีศึกษา
18 เดก็หญิง ปราณปริยา ชูศรีทอง สตรีศึกษา
19 เดก็หญิง พิชานนัท์ แกว้นาเหนือ สตรีศึกษา
20 เดก็หญิง พิรุฬห์ลกัษณ์ ค าวิชิต สตรีศึกษา
21 เดก็หญิง แพรริชญา สียางนอก สตรีศึกษา
22 เดก็หญิง ภทัราภรณ์ เวียงอินทร์ สตรีศึกษา
23 เดก็หญิง รติรัตน์ สีดามาตย์ สตรีศึกษา
24 เดก็หญิง รวิพร วงศอ์ามาตย์ สตรีศึกษา
25 เดก็หญิง วรรณกานต์ โคตสีสาย สตรีศึกษา
26 เดก็หญิง วรางคณา อริยะเดชช์ สตรีศึกษา
27 เดก็หญิง วชัรินทร์ ภาคฤทธ์ิ สตรีศึกษา
28 เดก็หญิง ศรัณยรั์ชต์ ประสิทธ์ิบญุย์ สตรีศึกษา
29 เดก็หญิง อภิญญา ศรียนัต์ สตรีศึกษา
30 เดก็หญิง อริญชญา เวียงนนท์ สตรีศึกษา
31 เดก็หญิง อริญชยา ทิพศรีราช สตรีศึกษา
32 เดก็หญิง อญัชิสา วงคอ์ามาตย์ สตรีศึกษา
33 เดก็หญิง อิงธาร นามไพร สตรีศึกษา
34 เดก็หญิง กลัยกร อาษา สตรีศึกษา
35 เดก็หญิง วริศรา เบญ็จรูญ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 7 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5103

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็ชาย อภิวฒัน์ บญุลอ้ม สตรีศึกษา
2 เดก็หญิง กชพร สุพรหมอินทร์ สตรีศึกษา
3 เดก็หญิง กมลชนก สืบส าราญ สตรีศึกษา
4 เดก็หญิง กญัญาภคั ภิรมยน์าค สตรีศึกษา
5 เดก็หญิง กณัฐิกา เจริญผิว สตรีศึกษา
6 เดก็หญิง เกสรา กนัทะรส สตรีศึกษา
7 เดก็หญิง จิราภรณ์ วารีศรี สตรีศึกษา
8 เดก็หญิง ฐิติญา ชนโนราช สตรีศึกษา
9 เดก็หญิง ฐิติวฒัน์ จุตโน สตรีศึกษา

10 เดก็หญิง ณฐัชยา มะลาลยั สตรีศึกษา
11 เดก็หญิง ณิชาภทัร นนัยะนารถ สตรีศึกษา
12 เดก็หญิง ณิศวรา เชิงหอม สตรีศึกษา
13 เดก็หญิง ธมลวรรณ เนาวรัตน์ สตรีศึกษา
14 เดก็หญิง นวพร หนูแสน สตรีศึกษา
15 เดก็หญิง ประภสันนัท์ สงไพรสน สตรีศึกษา
16 เดก็หญิง ปัทพร สารมลู สตรีศึกษา
17 เดก็หญิง ปาริชาต นามศิริ สตรีศึกษา
18 เดก็หญิง ปิติยาพร ประหา สตรีศึกษา
19 เดก็หญิง พณิชากร รัตนถาวรกิตติ สตรีศึกษา
20 เดก็หญิง พอเพียง พนัธุ์ภูมิพฤกษ์ สตรีศึกษา
21 เดก็หญิง พิมพร์พีพร พนัธะศรี สตรีศึกษา
22 เดก็หญิง พิมพวิ์มล ศิริงามเมือง สตรีศึกษา
23 เดก็หญิง พิลาศลกัษณ์ ศรีลยั สตรีศึกษา
24 เดก็หญิง ภภรกญั พนัธโ์ยธา สตรีศึกษา
25 เดก็หญิง มณทิชา มิเถาวลัย์ สตรีศึกษา
26 เดก็หญิง วริศรา นนัยะนารถ สตรีศึกษา
27 เดก็หญิง สรวงสุดา กลุสีดา สตรีศึกษา
28 เดก็หญิง สิตานน พิทกัษว์งษ์ สตรีศึกษา
29 เดก็หญิง สิริญญา ร่วมก่ิง สตรีศึกษา
30 เดก็หญิง อทิตยา เศษสรรพ์ สตรีศึกษา
31 เดก็หญิง อนญัญา ตรีกลุ สตรีศึกษา
32 เดก็หญิง อาริยา ปิติแก่นทราย สตรีศึกษา
33 เดก็หญิง ณฐันนัท์ ก่อเกียรติโกมล สตรีศึกษา
34 เดก็หญิง พิมลรัตน์ กดุแถลง สตรีศึกษา
35 เดก็หญิง เพชรลดา ป้องนานาค สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 8 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5104

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็ชาย เปรมพิพฒัน์ ตั้งภกัดี สตรีศึกษา
2 เดก็ชาย ภาณุศร จึงสวสัด์ิมีชยั สตรีศึกษา
3 เดก็ชาย โรจนสัถ์ สินธุนนัทส์กลุ สตรีศึกษา
4 เดก็หญิง นทัธมน ร้อยมาลี สตรีศึกษา
5 เดก็หญิง มธุรดา วงศส์ายเช้ือ สตรีศึกษา
6 เดก็หญิง กีรติ ศรีอุดร สตรีศึกษา
7 เดก็ชาย เบนจามิน ออกสัตสั เพนเดิลตนั สตรีศึกษา
8 เดก็ชาย ยตูะ อิมาดะ สตรีศึกษา
9 เดก็ชาย ศรัณยพงศ์ อศัวแสงพิทกัษ์ สตรีศึกษา

10 เดก็ชาย สิทธิกร ดอนสกลุ สตรีศึกษา
11 เดก็หญิง ณฐัณี ผลไม้ สตรีศึกษา
12 เดก็หญิง พลอยไพลิน พงษเ์กษม สตรีศึกษา
13 เดก็หญิง พิลิปดา โลเ้จริญรัตน์ สตรีศึกษา
14 เดก็หญิง เพญ็พิชชา เอ้ืออารีวรกลุ สตรีศึกษา
15 เดก็หญิง ภชัราภรณ์ คนองมาก สตรีศึกษา
16 เดก็หญิง โมไนย จนัทะเบ้ียว สตรีศึกษา
17 เดก็หญิง ลภสัรดา ฉตัรไชยศิริ สตรีศึกษา
18 เดก็หญิง กชพรรณ สมภกัดี สตรีศึกษา
19 เดก็หญิง กญัญาณฐั พนัทะชุม สตรีศึกษา
20 เดก็หญิง จิรประภา พรสวสัด์ิ สตรีศึกษา
21 เดก็หญิง ตรีชฎา สิงห์สนัน่ สตรีศึกษา
22 เดก็หญิง ธนญัชนก เฉลิมแสน สตรีศึกษา
23 เดก็หญิง ปวิตรา โทรบอร์น สตรีศึกษา
24 เดก็หญิง ปารณีย์ ศรีประเสริฐ สตรีศึกษา
25 เดก็หญิง วรางคณา นางสะอาด สตรีศึกษา
26 เดก็หญิง สาริศา ภู่งาม สตรีศึกษา
27 เดก็หญิง สิตานนั อคัพิน สตรีศึกษา
28 เดก็หญิง นชัชา ประกอบแสง ร้อยเอด็วิทยาลยั
29 เดก็หญิง อนนัตญา ศรีผอ่งงาม ร้อยเอด็วิทยาลยั
30 เดก็หญิง กญัยารัตน ์ แสนอุ่น ร้อยเอด็วิทยาลยั
31 เดก็หญิง ธญัพิชชา เช้ือสระคู ร้อยเอด็วิทยาลยั
32 เดก็ชาย กฤษณ์ธนญักร เกตุธานี ร้อยเอด็วิทยาลยั
33 เดก็ชาย บญุยวทัย ์ จุลลงั เมืองร้อยเอด็
34 เดก็หญิง นสัรีย ์ เพอร์เวช ร้อยเอด็วิทยาลยั
35 เดก็ชาย วงศพทัธ ์ เลิศวิชากลุ ร้อยเอด็วิทยาลยั 

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 9 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5105

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็ชาย ธนกฤต ชานุชิต พนมไพรวิทยาคาร
2 เดก็หญิง กญัญาพชัร พนัธุระ พนมไพรวิทยาคาร
3 นางสาว สุพตัรา ขนัทะวธุ พนมไพรวิทยาคาร
4 นางสาว เครือวลัย ์ สม้พลอย พนมไพรวิทยาคาร
5 เดก็หญิง สุภนิดา จนัทระวิษะ ร้อยเอด็วิทยาลยั
6 เดก็หญิง หฤทชญา อุทยัวศิน ร้อยเอด็วิทยาลยั
7 เดก็หญิง บณุรดา ครองศรัทธา ร้อยเอด็วิทยาลยั
8 เดก็หญิง ธญัชนก  พาลา ร้อยเอด็วิทยาลยั
9 เดก็หญิง ธนภทัร  กกฝ้าย ร้อยเอด็วิทยาลยั

10 เดก็หญิง ญาณิศากานต์วรภูมิ ร้อยเอด็วิทยาลยั
11 เดก็หญิง ปรียาภสัสร์ มีสวสัด์ิ ร้อยเอด็วิทยาลยั
12 เดก็ชาย กอ้งกิดากร สุขโต ร้อยเอด็วิทยาลยั
13 เดก็หญิง จิรัชญา ปัญญามี ร้อยเอด็วิทยาลยั
14 นางสาว พิมพล์ภสั แต่งประกอบ ร้อยเอด็วิทยาลยั
15 เดก็หญิง กิตติวรารินทร์สุวรรณดิษฐ์ สารคามพิทยาคม
16 เดก็ชาย ธนชั ศรีโคตา ร้อยเอด็วิทยาลยั
17 เดก็ชาย ภทัรภูมิ สุกใส ร้อยเอด็วิทยาลยั
18 เดก็หญิง โยษิตา รัตนธรรม สารคามพิทยาคม
19 เดก็หญิง ชนิตาพนัธ์ พนัธเ์หนือ ร้อยเอด็วิทยาลยั
20 เดก็หญิง กวิสรา ประเสริฐสงัข์ โพนทองพฒันาวิทยา

21 นาย พงศกร โพธิสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม
22 เดก็หญิง เบญญาภา เนตรติยะสกลุ เสลภูมิพิทยาคม
23 เดก็หญิง จิดาภา สิทธิศรีจนัทร์ ร้อยเอด็วิทยาลยั
24 เดก็หญิง ณฐัณิชา ไชยนอก เมืองร้อยเอด็
25 เดก็หญิง ธนพร อนัประสิทธ์ิ เมืองร้อยเอด็
26 เดก็ชาย สุภเวช อภยัสูงเนิน ร้อยเอด็วิทยาลยั
27 เดก็หญิง คณิสรา สุวรรณวงศ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั
28 เดก็หญิง กญัญาสิริ ลิมเรืองรอง สตรีศึกษา
29 เดก็หญิง พนชักร ม่ิงวฒันชาติ สตรีศึกษา
30 เดก็หญิง นิรัชญาพร บตุรตะกาศ ร้อยเอด็วิทยาลยั
31 เดก็ชาย กรรชยั ลิขิตวาศ บา้นผกัแวน่อนามยั (คุรุศิษยานุกลู)

32 เดก็หญิง นนัทน์ภสั เมาะราษี ร้อยเอด็วิทยาลยั
33 นางสาว ปณุญศิริวิภา แกว้พรม ร้อยเอด็วิทยาลยั
34 เดก็หญิง ฌชัชญา สมอุดร สตรีศึกษา
35 เดก็ชาย อชิรวตัต์ิ พานิชการ ร้อยเอด็วิทยาลยั

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบที่ 10 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5207

ล าดบัที่ โรงเรียน

1 เดก็หญิง ศิมนัตรา แฝงสะโด ร้อยเอด็วิทยาลยั
2 เดก็หญิง ชนิสรา เช้ือพ่ึง โพนทองพฒันาวิทยา

3 นางสาว บญุรักษา แสงรุ่งเรืองโรจนร้์อยเอด็วิทยาลยั
4 เดก็ชาย ชนาธิป เตชาเสถียร ร้อยเอด็วิทยาลยั
5 นางสาว พิมพริ์ศา จิตประเสริฐวงศ์ร้อยเอด็วิทยาลยั
6 เดก็หญิง ญาณาธิป สีลาแยง สารคามพิทยาคม
7 เดก็ชาย ณภทัร มิตรภานนท์ ร้อยเอด็วิทยาลยั
8 เดก็หญิง กวินธิดา ศรีเมือง ร้อยเอด็วิทยาลยั
9 เดก็หญิง ปญุญาพร พิเดช ร้อยเอด็วิทยาลยั

10 เดก็หญิง ณฐัชยา สบายดี ร้อยเอด็วิทยาลยั
11 เดก็หญิง พิมพล์ภสั แดนขนบ ร้อยเอด็วิทยาลยั
12 เดก็ชาย อิทธิพทัธ์ ประกอบเลิศ ร้อยเอด็วิทยาลยั

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ


