
ห้องสอบท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4101
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นาย กุมภก์ฤติ อุ่นเจริญ สตรีศึกษา
2 นาย ธนัวา มหาอุต สตรีศึกษา
3 นาย พิชญะ แสวงเจริญ สตรีศึกษา
4 นาย ภทัรพล พนัธะไชย สตรีศึกษา
5 นาย วชัรพงษ์ ทองภูธรณ์ สตรีศึกษา
6 นาย เสกสรรเจริญ หวงัเจริญ สตรีศึกษา
7 นาย ขวญัชยั ไกยสวน สตรีศึกษา
8 นางสาว ณัฐวดี กิตติลือชากร สตรีศึกษา
9 นางสาว ภควดี ฤทธิแผลง สตรีศึกษา
10 นางสาว ทดัดาว รักษากา้นตง สตรีศึกษา
11 นางสาว นิศาลกัษณ์ พิมพแ์กว้ สตรีศึกษา
12 นางสาว ปพิชญา วงศธ์รรม สตรีศึกษา
13 นางสาว อภิชญา ยินดีมาก สตรีศึกษา
14 นางสาว ปนดัดา ขนุาวตัร์ สตรีศึกษา
15 นางสาว ปลิตา สว่างพฤกษ์ สตรีศึกษา
16 นางสาว พิมพช์นก ทาแพงนอ้ย สตรีศึกษา
17 นางสาว อาทิตยา วิชระโภชน์ สตรีศึกษา
18 นางสาว นพรัตน์ ค  าทุย สตรีศึกษา
19 นางสาว คณิตา นิลใจ สตรีศึกษา
20 นางสาว ฉตัรพร วาทีภกัดี สตรีศึกษา
21 นางสาว วชิราภรณ์ มนัทะรา สตรีศึกษา
22 นางสาว วิราสินี ดวงวงษา สตรีศึกษา
23 นางสาว ณชนก วรรณยนั สตรีศึกษา
24 นางสาว สุชานรี จนัทะวงศฤ์ทธ์ิ สตรีศึกษา
25 นางสาว จิราพร ไชยฮะนิต สตรีศึกษา
26 นางสาว ณัฐชยา สงัสมานนัท์ สตรีศึกษา
27 นางสาว ปัณณพร แยม้สรวล สตรีศึกษา
28 นางสาว พชัรี สายธิยศ สตรีศึกษา
29 นางสาว ศศิกานต์ สืบส าราญ สตรีศึกษา
30 นางสาว สุชาดา เสียบกระโทก สตรีศึกษา
31 นางสาว อรปรียา ทองใบ สตรีศึกษา
32 นาย เกริกภพ นภดลรุ่งเรือง สตรีศึกษา
33 นาย ชยัมงคล สวสัด์ิเอ้ือ สตรีศึกษา
34 นาย ณัฐวุฒิ หมัน่วิชา สตรีศึกษา
35 นางสาว กญัญาภคั ปัญญเ์อกวงศ์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4204
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว จิตรลดัดา แสนโคตร สตรีศึกษา
2 นางสาว เนตรณพิศ สวสัด์ิผล สตรีศึกษา
3 นางสาว ปานตะวนั จนัทร์อ่อน สตรีศึกษา
4 นางสาว สุภทัรนนัท์ เพียซุย สตรีศึกษา
5 นางสาว พลอยชมพู มีพิษ สตรีศึกษา
6 นางสาว ภทัรวดี ศรีษะภูมิ สตรีศึกษา
7 นางสาว จุฬาลกัษณ์ แน่นอุดร สตรีศึกษา
8 นางสาว นนัธิชา ค านวนอินทร์ สตรีศึกษา
9 นางสาว อรวรรณ นามไพร สตรีศึกษา
10 นางสาว พีรชญา สุขณะล ้า สตรีศึกษา
11 นางสาว มีสุข วิชยัผิน สตรีศึกษา
12 นางสาว รวิสรา วงคอิ์นตา สตรีศึกษา
13 นางสาว ศิริญาภรณ์ แสนภูมิ สตรีศึกษา
14 นางสาว จาฏุพจัน์ แน่นอุดร สตรีศึกษา
15 นางสาว จารุกญัญ์ หาญอาษา สตรีศึกษา
16 นางสาว จุฑารัตน์ พลสิงห์ สตรีศึกษา
17 นางสาว ญาณวิภา แกว้จนัทร์ทา สตรีศึกษา
18 นางสาว ณัฐธิดา ชินทะวนั สตรีศึกษา
19 นางสาว ดรัลพร พรมมา สตรีศึกษา
20 นางสาว ทกัศิณาวรรณ พ้ืนฉลาด สตรีศึกษา
21 นางสาว พิชญาภคั ขนัโมลี สตรีศึกษา
22 นางสาว รัชนี คือสนัเทียะ สตรีศึกษา
23 นางสาว ศิวาลยั ฟูมเฟือย สตรีศึกษา
24 นางสาว ศุภาวรรณ สุภาพนัธ์ สตรีศึกษา
25 นางสาว ศุภิสรา สุมาลี สตรีศึกษา
26 นางสาว อชิรญา สุวรรณศรี สตรีศึกษา
27 นางสาว อภิญญา พุดตายงั สตรีศึกษา
28 นางสาว พชัรินทร์ โยธานนัท์ สตรีศึกษา
29 นางสาว พริมา เชิดสนัเทียะ สตรีศึกษา
30 นาย ชิษณุพงศ์ ภาคมฤค สตรีศึกษา
31 นาย ดรุษกร ศรีระยศ สตรีศึกษา
32 นาย ธีรพฒัน์ โยธาศิริ สตรีศึกษา
33 นาย ปรานตว์ริศ สุวรรณศรี สตรีศึกษา
34 นาย พงศภ์รณ์ ไชยลาภ สตรีศึกษา
35 นาย พิสิษฐ์ กลางเอก สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4205
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นาย ภูวเดช มูลจนัทร์ สตรีศึกษา
2 นาย วิญญู ศิรินาม สตรีศึกษา
3 นาย อจัฉริยะ ไชยรัตน์ สตรีศึกษา
4 นางสาว ศิริอ าพร นามไพร สตรีศึกษา
5 นางสาว กรกนก ทุมอนนัต์ สตรีศึกษา
6 นางสาว ธญัพร วรรณพาต สตรีศึกษา
7 นางสาว จิตรานุช อินทรสมหวงั สตรีศึกษา
8 นางสาว วรรณวณัช แดงวิบูลย์ สตรีศึกษา
9 นางสาว ชลดา ภูชา้งทอง สตรีศึกษา
10 นางสาว สุธาทิพย์ คุม้บุญ สตรีศึกษา
11 นางสาว พิชญานนัท์ วงคส์อน สตรีศึกษา
12 นางสาว กมลลกัษณ์ นาเมืองรักษ์ สตรีศึกษา
13 นางสาว ขณิษฐา เวชกามา สตรีศึกษา
14 นางสาว ชลธิชา รักษายศ สตรีศึกษา
15 นางสาว ฌาริสา ผกากด สตรีศึกษา
16 นางสาว ฑิฆมัพร ทุมพร สตรีศึกษา
17 นางสาว ณัชชา สวสัด์ิผล สตรีศึกษา
18 นางสาว ดวงกมล แสนวา สตรีศึกษา
19 นางสาว ดุสิตา วินธิมา สตรีศึกษา
20 นางสาว นุชจิรา งอกศิลป์ สตรีศึกษา
21 นางสาว ปนสัยา เพช็รศิลา สตรีศึกษา
22 นางสาว ปรียาพร ไชยตะมาตย์ สตรีศึกษา
23 นางสาว ปุณณารมย์ พุ่มสุข สตรีศึกษา
24 นางสาว วิภาวดี เขตเจริญ สตรีศึกษา
25 นางสาว ศศิวิภา ศิริภาษ สตรีศึกษา
26 นางสาว ศาริกาญจน์ ศรีอุดร สตรีศึกษา
27 นางสาว ศิรินภา พฤษชาติ สตรีศึกษา
28 นางสาว อรนตัดา ศิริเมือง สตรีศึกษา
29 นาย จิรวฒัน์ รัตนลยั สตรีศึกษา
30 นาย พงศกร บุญเสริม สตรีศึกษา
31 นาย วชิรากรณ์ หวลอาลยั สตรีศึกษา
32 นาย ศุภกร บา้งต ารวจ สตรีศึกษา
33 นางสาว บุษยา ไชยมีสุข สตรีศึกษา
34 นางสาว ปาริตา มงคลเคหา สตรีศึกษา
35 นางสาว ชิยารัตน์ หนองพล สตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา



ห้องสอบท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4206
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว สรัญญา อุทยัแสง สตรีศึกษา
2 นางสาว รัฐวรินทร ฐิติชาติธนวงศ์ สตรีศึกษา
3 นางสาว วรนิษฐา สมุทรศรี สตรีศึกษา
4 นางสาว ภทัรวดี มนตป์ราณีต สตรีศึกษา
5 นางสาว กีรติกา ขระณีย์ สตรีศึกษา
6 นางสาว จตุพร พิภกัดี สตรีศึกษา
7 นางสาว จุฑามาศ ศรีภกัดี สตรีศึกษา
8 นางสาว ณิชากร จนัทะวิตย์ สตรีศึกษา
9 นางสาว ปุณยนุช ปะติเก สตรีศึกษา
10 นางสาว พรนชัชา ผนัพรม สตรีศึกษา
11 นางสาว พิณทองแท้ ไชยพิลา สตรีศึกษา
12 นางสาว รินลดา สอนปากพิง สตรีศึกษา
13 นางสาว วรนิษฐา วิชาผง สตรีศึกษา
14 นางสาว สราลี สารจนัทร์ สตรีศึกษา
15 นาย ธีรภาพ ปัจรีย์ สตรีศึกษา
16 นาย ภทัรพงษ์ ปัสบนั สตรีศึกษา
17 นางสาว มนสัวี นามศิริ สตรีศึกษา
18 นางสาว วรรณิสา มะณีสร้อย สตรีศึกษา
19 นางสาว กญัญาพชัร อนัโน สตรีศึกษา
20 นางสาว ถานิดา สิงห์มีสี สตรีศึกษา
21 นางสาว ทิวาณี ศรีอาภรณ์ สตรีศึกษา
22 นางสาว เพญ็ศิริ ศิริเมย์ สตรีศึกษา
23 นางสาว วนสันนัท์ อกัษร สตรีศึกษา
24 นางสาว สิริยาภรณ์ จนัทรสมบติั สตรีศึกษา
25 นางสาว กญัญาภทั วรขนัธ์ สตรีศึกษา
26 นางสาว ชลินดา พวงพิลา สตรีศึกษา
27 นางสาว กุลธิดาภรณ์ มะลิตน้ สตรีศึกษา
28 นางสาว จิดาภา พรมบติั สตรีศึกษา
29 นางสาว จิราวรรณ พนัธไชย สตรีศึกษา
30 นางสาว ชนนิกานต์ จนัส าโรง สตรีศึกษา
31 นางสาว ฐิติรัตติยา คามจงัหาร สตรีศึกษา
32 นางสาว พิมพช์นก นอ้ยใย สตรีศึกษา
33 นางสาว สิริยากร ใหม่คามิ สตรีศึกษา
34 นางสาว อารยา ศิริอรรถ สตรีศึกษา
35 นางสาว อิสริยา บุญพิโย สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4301
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นาย อวิรุทธ์ิ สาระโวหาญ สตรีศึกษา
2 นาย กรเดช พิมพต์ระกาล สตรีศึกษา
3 นาย ชนธร มาลยัศรี สตรีศึกษา
4 นาย ชนพฒัน์ เลทยัสง สตรีศึกษา
5 นาย ปฏิธร วงศก์ลุ่ม สตรีศึกษา
6 นาย รัฐกรณ์ แน่นอุดร สตรีศึกษา
7 นางสาว ศิริประภา กิตติลาภ สตรีศึกษา
8 นางสาว ภทัรธิดา ฉวีวงค์ สตรีศึกษา
9 นางสาว รพีพร แน่นอุดร สตรีศึกษา
10 นางสาว ศุพิชญา ประชาโชติ สตรีศึกษา
11 นางสาว ปนดัดา ประเสริฐสงัข์ สตรีศึกษา
12 นางสาว ธนชัพร พรมมา สตรีศึกษา
13 นางสาว พชัริดา สุริฉาย สตรีศึกษา
14 นางสาว วริศรา กุลกิจ สตรีศึกษา
15 นางสาว ธญัญากร พานา สตรีศึกษา
16 นางสาว อิระวดี สิทธิมวล สตรีศึกษา
17 นางสาว ธนพร วงศอ์ารีย์ สตรีศึกษา
18 นางสาว รัตนพร รูทา สตรีศึกษา
19 นางสาว กนกวรรณ เศษสมบูรณ์ สตรีศึกษา
20 นางสาว จิราพรรณ วิจิตขจี สตรีศึกษา
21 นางสาว นงคน์ภสั ลือชยัราม สตรีศึกษา
22 นางสาว นภสัสร ทนุวรรณ สตรีศึกษา
23 นางสาว นิตยา สวนหนองแวง สตรีศึกษา
24 นางสาว เบญจมาศ แสงสว่าง สตรีศึกษา
25 นางสาว พรรณวษา อ่อนสองชั้น สตรีศึกษา
26 นางสาว พิมพญ์าดา โพธ์ิชยั สตรีศึกษา
27 นางสาว พิมพสิริ คนัยไุร สตรีศึกษา
28 นางสาว ฟารีดา ชนะพนัธ์ สตรีศึกษา
29 นางสาว ภทัรภรณ์ มูลคร สตรีศึกษา
30 นางสาว ยภุาพร ไชยธงรัตน์ สตรีศึกษา
31 นางสาว วรรณนิสา นนทภา สตรีศึกษา
32 นางสาว วารุณี สิมมาลา สตรีศึกษา
33 นางสาว วิชิตา พนัอะนุ สตรีศึกษา
34 นางสาว สาวิกา ช านาญพล สตรีศึกษา
35 นางสาว สุวิตานนัทร์ เวียงอินทร์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4302
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว อรปรียา ศรีบุรมย์ สตรีศึกษา
2 นางสาว อริสา แกว้มูลเมือง สตรีศึกษา
3 นาย ณัฐนนท์ คณฑา สตรีศึกษา
4 นาย นพธีรา เงินมีศรี สตรีศึกษา
5 นาย ภานรินทร์ เกตุแกว้ สตรีศึกษา
6 นาย ภูศิลป์ ภูมิเขต สตรีศึกษา
7 นาย วีรภทัร ธุระกิจ สตรีศึกษา
8 นาย อภิลกัษณ์ อาจนาเสียว สตรีศึกษา
9 นางสาว ณัทธนภร ด่านวนัดี สตรีศึกษา
10 นางสาว พิมพพิ์ไล ไพหาร สตรีศึกษา
11 นางสาว แพรทิพย์ โชคประจกัษช์ดั สตรีศึกษา
12 นางสาว สุชญัญา จุลหงส์ สตรีศึกษา
13 นางสาว อารยา จนัทรา สตรีศึกษา
14 นางสาว พิจิตตรา วิรฤทธิชยั สตรีศึกษา
15 นางสาว กฤติกา หกพนันา สตรีศึกษา
16 นางสาว กวิสรา อุตรมาตย์ สตรีศึกษา
17 นางสาว ศิริภทัร อนุไพร สตรีศึกษา
18 นางสาว กนัติชา เหล่าศกัด์ิชยั สตรีศึกษา
19 นางสาว ศิริรัตน์ พิมดี สตรีศึกษา
20 นางสาว กญัญาณัฐ กญัญวงหา สตรีศึกษา
21 นางสาว กิตติยา ราศรี สตรีศึกษา
22 นางสาว ชวลัลกัษณ์ สมทรัพย์ สตรีศึกษา
23 นางสาว ญาณวดี สมโมรา สตรีศึกษา
24 นางสาว ณัฐธิดา หงษส์กุล สตรีศึกษา
25 นางสาว ณัฐวรญา สาระมูล สตรีศึกษา
26 นางสาว เบญจมาภรณ์ ภูมิดอนเนาว์ สตรีศึกษา
27 นางสาว พรหมธาดา ค ามีแก่น สตรีศึกษา
28 นางสาว พิชชาพร เรืองบุญ สตรีศึกษา
29 นางสาว รัชดาภรณ์ รัตน์แสง สตรีศึกษา
30 นางสาว สโรชา สิงห์จนัทร์ สตรีศึกษา
31 นางสาว สุชญัญา แกว้มะไฟ สตรีศึกษา
32 นางสาว นฤมล ทรงฉวี สตรีศึกษา
33 นางสาว กฤตยา ตระกูลแสงเงิน สตรีศึกษา
34 นางสาว พชัรศรี สหุนาลุ สตรีศึกษา
35 นางสาว กญัญาวีร์ เหล่าศกัด์ิชยั สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 7 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4303
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ชญัญานุช แสวงเจริญ สตรีศึกษา
2 นางสาว พชัราภรณ์ สุตนนท์ สตรีศึกษา
3 นางสาว ธญัญาพร พรมขนัธ์ สตรีศึกษา
4 นางสาว เบญญณัฎฐา บรรเทา สตรีศึกษา
5 นางสาว จิดาภา จนัดาโชติ สตรีศึกษา
6 นางสาว จิตนคร เวียงอินทร์ สตรีศึกษา
7 นางสาว นุศรา ลือชยัราม สตรีศึกษา
8 นางสาว ชาลิสา มะสีนนท์ สตรีศึกษา
9 นางสาว อภิณห์พร โคตรสีทา สตรีศึกษา
10 นางสาว เกศมณี ศรีสนาย สตรีศึกษา
11 นางสาว ปาลิตา ทุมพร สตรีศึกษา
12 นางสาว พลอยชมภู สร้อยมนต์ สตรีศึกษา
13 นางสาว ลลิตา นนัทะ สตรีศึกษา
14 นางสาว อรปรียา กุมภวงค์ สตรีศึกษา
15 นางสาว ภคภรณ์ เปียกสอน สตรีศึกษา
16 นางสาว ศิริลกัษณ์ นิสกูล สตรีศึกษา
17 นางสาว จิรนนัท์ อินอุ่นโชติ สตรีศึกษา
18 นางสาว จุฑามาศ วิระศรี สตรีศึกษา
19 นางสาว ธิรดา วิจิตขะจี สตรีศึกษา
20 นางสาว สุชานนัท์ วิชามุข สตรีศึกษา
21 นางสาว พรรณรินทร์ ก่ิงแสง สตรีศึกษา
22 นางสาว เมธาพร แกว้สวนจิก สตรีศึกษา
23 นางสาว วรัทยา ขอมหงษ์ สตรีศึกษา
24 นางสาว จิราวรรณ แสนลุน สตรีศึกษา
25 นางสาว ธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน์ สตรีศึกษา
26 นางสาว พิจิตรา กุลสุวรรณ สตรีศึกษา
27 นางสาว ม่ิงขวญั ศรีกู่กา สตรีศึกษา
28 นาย ฐปนวฒัน์ แสงมณี สตรีศึกษา
29 นาย เทพพิทกัษ์ สมวนั สตรีศึกษา
30 นาย รัฐภูมิ ไชยปัญญา สตรีศึกษา
31 นางสาว ธนัยช์นก ภูถาล า สตรีศึกษา
32 นางสาว กุลจิรา ชยัพานิช สตรีศึกษา
33 นางสาว ปารัชญ์ จนัทะคาม สตรีศึกษา
34 นางสาว มญัฑิตา ไชยวงศค์ต สตรีศึกษา
35 นางสาว สุทตัตา จ าปาชุม สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 8 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4304
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ปัทมาพร บุตรสีใส สตรีศึกษา
2 นางสาว อนญัญา วิสูตรานุกูล สตรีศึกษา
3 นางสาว พิมพป์วีณ์ โสระศรี สตรีศึกษา
4 นางสาว วริศรา รักไท้ สตรีศึกษา
5 นาย จิราวาฎ องัคะค ามูล สตรีศึกษา
6 นาย จุลจกัร จุลรัตน์ สตรีศึกษา
7 นาย พีรพชัร จนัทร์ส่อง สตรีศึกษา
8 นางสาว พฐัจิราภรณ์ เวียงนนท์ สตรีศึกษา
9 นางสาว ณัฐฑิดาภรณ์ ลดาพงษไ์พบูลย์ สตรีศึกษา
10 นางสาว พชัริดา ขาวด่านเหนือ สตรีศึกษา
11 นางสาว ทิฆมัพร แซ่โงว้ สตรีศึกษา
12 นางสาว ยพุาภรณ์ อุทุมพร สตรีศึกษา
13 นางสาว สิริยา อภยัพรม สตรีศึกษา
14 นางสาว กวิสรา วินธิสา สตรีศึกษา
15 นางสาว จิราภรณ์ คุรินทร์ สตรีศึกษา
16 นางสาว ณิชกานต์ อุ่นเจริญ สตรีศึกษา
17 นางสาว มณีรัตน์ ภารจรัส สตรีศึกษา
18 นางสาว ชนญัชิดา เหรา สตรีศึกษา
19 นางสาว นรมณ พวงศรีเคน สตรีศึกษา
20 นางสาว กฤตยา รัตนวรรณี สตรีศึกษา
21 นางสาว นวกมล เยน็ทรัพย์ สตรีศึกษา
22 นางสาว ปุณยาพร มูลบุญ สตรีศึกษา
23 นางสาว มณทิชา เสียงฉ ่า สตรีศึกษา
24 นางสาว อนญัตยา ทิพวลัย์ สตรีศึกษา
25 นางสาว ขจิตณัฐฐ์ เขม็วงษ์ สตรีศึกษา
26 นางสาว ภทัรวรรณ นามมุลตรี สตรีศึกษา
27 นางสาว สุชญัญา สมเพชร สตรีศึกษา
28 นางสาว ธนญัญา ไชยป่ายาง สตรีศึกษา
29 นางสาว พาทินธิดา วิระทูล สตรีศึกษา
30 นาย ณัฐนนท ์มาร์ค พาร์คเกอร์ สตรีศึกษา
31 นาย ศตานนท์ พิทกัษว์งษ์ สตรีศึกษา
32 นาย โอบนิธิ เดชพิมล สตรีศึกษา
33 นาย บารมี สารพงษ์ สตรีศึกษา
34 นาย กนัตภณ วะทวิกา้นตง สตรีศึกษา
35 นาย นฤบดี โมฆรัตน์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 9 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4305
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ณัฐชา วฒันยา สตรีศึกษา
2 นางสาว ปวริศา ศรีเท่ียง สตรีศึกษา
3 นาย สิรวิชญ์ ลีธนศกัด์ิสกุล สตรีศึกษา
4 นางสาว เพญ็โภดยั รุกขพนัธุ์ สตรีศึกษา
5 นางสาว ภคัจิรณัส แกว้ธานี สตรีศึกษา
6 นางสาว กุลปรียา จนัทไทย สตรีศึกษา
7 นางสาว นิศามน แตส้กุล สตรีศึกษา
8 นางสาว ชยาภรณ์ สุดชา สตรีศึกษา
9 นางสาว พชัรพร อศัวแสงพิทกัษ์ สตรีศึกษา
10 นางสาว เพชรลดา นนัทะสิทธ์ิ สตรีศึกษา
11 นางสาว ชลกร ศศิทตัต์ สตรีศึกษา
12 นางสาว รัตน์ธิกุล จนัทรประทกัษ์ สตรีศึกษา
13 นางสาว วิรากานต์ สงัฆะมณี สตรีศึกษา
14 นางสาว กานตธิ์ดา ศรีสนอง สตรีศึกษา
15 นางสาว ซมัเมอร์ ฮาร์เมอร์ สตรีศึกษา
16 นางสาว ณัฐธิดา การะเกตุ สตรีศึกษา
17 นางสาว ปภาวรินท์ เวชสวสัด์ิ สตรีศึกษา
18 นางสาว ปวีณ์สุดา ทีโย สตรีศึกษา
19 นางสาว สุรินลกัษณ์ กลางสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
20 นางสาว รุ้งไพลิน ราชณุวงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
21 นางสาว ณัชชา กรุพิมาย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
22 นาย นนทพทัธ์ หลกัแกว้ ร้อยเอ็ด วิทยาลยั
23 นาย ณัฐภทัร เกษทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
24 นางสาว นฐัลดาภทัร์ ไชยธงรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
25 นางสาว ศตพร ถ่ินนอ้ย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
26 นางสาว วิรดา สิงห์อน้ จตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก

27 นาย ชพัวิชญ์ ดวงขนัธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
28 นางสาว สิรามล จนัทร์เพญ็ เทศบาลวดัสระทอง
29 เด็กชาย ภทัรภูมิ สุกใส ร้อยเอ็ด
30 นาย ชวลิต ััทพัธานี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
31 นาย ภูบดินทร์ พนัทะวนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
32 นางสาว ศิริโฉมนภา โฉลกดี สุวรรณภูมิวิทยาลยั
33 นางสาว วรรณภา วรรณภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลยั
34 นางสาว ปัทมาภรณ์ เหลืองเจริญ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
35 นาย มงกุฎเพชร ปากเสนาะ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 10 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4306
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว มธุวสิ์ริ จนัโทมุข ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
2 นางสาว สิริยากร วิชยัศร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
3 นางสาว ณัฐนรินทร์ สุวรรณโชติ เสลภูมิพิทยาคม
4 นาย พีรวิชญ์ ศรีวิจารย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
5 นางสาว ธนัยพร ตาแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
6 นางสาว สุพชัญา พลเยี่ยม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
7 นางสาว นงณภทัร ปิตะฝ่าย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
8 นาย นราวิชญ์ นาวลัย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
9 นางสาว อารีรัตน์ สืบกินร เสลภูมิพิทยาคม
10 นาย วรวิทย์ ชินวงค์ เสลภูมิพิทยาคม
11 นางสาว สราวรี สวสัด์ิผล ศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา

12 นางสาว โสพิตรา โทนะหาษา ศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา

13 นางสาว ณัฐธิชา จนัทรพวง ศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา

14 นางสาว กมลชนก ทองสม ศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา

15 นางสาว หฤทยั สวสัด์ิแวงควง ศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา

16 นางสาว ศุภิชตา กะออมแกว้ ศรีสมเด็จพิมพฒันา
17 นางสาว ศริณยพ์ร นิตุธร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
18 นาย พฤฒินนัท์ กาญจนวิลานนท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
19 นาย เสกฐวุฒิ จุรีมาศ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
20 นาย เมทณีย์ วงษว์งั พนมไพรวิทยาคาร
21 นาย พงศกร สตินนัท์ พนมไพรวิทยาคาร
22 นางสาว กชพร สุขเพสน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
23 นาย นนทิเทพ พลเยี่ยม สตรีศึกษา
24 นางสาว ณัฐฐาพร แกว้เสถียร สตรีศึกษา
25 นางสาว รัชนีกร สุคุณา สตรีศึกษา
26 นางสาว ศิริยากร กะมลทลา สตรีศึกษา
27 นาย กุมภก์ฤติ อุ่นเจริญ สตรีศึกษา
28 นางสาว อิสริยา บุญพิโย สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลศิทางภาษาไทย คร้ังที่ 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล


