
ห้องสอบท่ี 1 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4401
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว กชกร ไชยฮนิต สตรีศึกษา
2 นางสาว กนกวรรณ วิชยั สตรีศึกษา
3 นางสาว ปานดาว บุญสมศรี สตรีศึกษา
4 นางสาว สุทธิกานต์ สีดามาตย์ สตรีศึกษา
5 นางสาว พิชาวีร์ นพชยัวชัรนนท์ สตรีศึกษา
6 นางสาว พิมพช์มพนุูช พิมภู สตรีศึกษา
7 นางสาว ชนกนนัท์ โสภาพล สตรีศึกษา
8 นางสาว ณัฐสินี ยานู สตรีศึกษา
9 นางสาว ณัฏฐาวีรนุช โพธ์ิงาม สตรีศึกษา
10 นางสาว อภิญญา กิจบุญ สตรีศึกษา
11 นาย รัฐภูมิ อ่อนนางาม สตรีศึกษา
12 นาย คณิศร วินทะไชย สตรีศึกษา
13 นาย พรพิสิษฐ์ อินทสุวรรณ สตรีศึกษา
14 นาย พสธร จนัทะบุดศรี สตรีศึกษา
15 นาย ไวทยา จนัทโสก สตรีศึกษา
16 นางสาว ณัฐกฤตา ดาจนัทร์ สตรีศึกษา
17 นางสาว ธญัญนนัท์ นนัตะเวช สตรีศึกษา
18 นางสาว พรชนก ไทยกลู สตรีศึกษา
19 นางสาว พรวดี สุรัส สตรีศึกษา
20 นางสาว ภทัรานิษฐ์ เวียงนนท์ สตรีศึกษา
21 นางสาว ศิรประภา ศิริเกษ สตรีศึกษา
22 นางสาว ชิดชนก สาระวิถี สตรีศึกษา
23 นางสาว ชมพนุูช บวัสิงห์ สตรีศึกษา
24 นางสาว ปาริฉตัร เศษสรรพ์ สตรีศึกษา
25 นางสาว รัชนก อิสระพงสกลุ สตรีศึกษา
26 นางสาว วริศรา กลุสุวรรณ สตรีศึกษา
27 นางสาว สุพิชฌาย์ บุดดา สตรีศึกษา
28 นางสาว กณัฐิกา นอ้ยบุดดี สตรีศึกษา
29 นางสาว พิมลวรรณ การประกอบ สตรีศึกษา
30 นางสาว วิพตัตรา นนัสูงเนิน สตรีศึกษา
31 นางสาว กณิกนนัต์ จอมค าสิงห์ สตรีศึกษา
32 นางสาว จิรภิญญา อินทมนต์ สตรีศึกษา
33 นางสาว ชนาการต์ บา้นเวียง สตรีศึกษา
34 นางสาว พรรณทิพย์ ประเสริฐสงัข์ สตรีศึกษา
35 นางสาว วรัญญา ร่องน่าน สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4402
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว สุจิรา บุญเกิด สตรีศึกษา
2 นางสาว ศุภกัษร เอ่ียมมาลา สตรีศึกษา
3 นางสาว กญัญาณัฐ วฒิุนิรันดร์กลู สตรีศึกษา
4 นางสาว ครองขวญั โชติพรม สตรีศึกษา
5 นางสาว กญัญาภคั ทรัพยม์าก สตรีศึกษา
6 นางสาว ฉตัรติกานต์ อุปแกว้ สตรีศึกษา
7 นางสาว นภาทิพย์ สงวนศรี สตรีศึกษา
8 นางสาว นทัธ์หทยั กาญจนสาธิต สตรีศึกษา
9 นางสาว ภณัฑิรา นระชาญ สตรีศึกษา
10 นางสาว ศิริรัตน์ จนัทมาลา สตรีศึกษา
11 นางสาว สนิฎา ศรีเสมอ สตรีศึกษา
12 นางสาว สุทธิประภา อุ่นเจริญ สตรีศึกษา
13 นางสาว อริญญา มงัศรี สตรีศึกษา
14 นางสาว อริสรา บงัจนัทร์ สตรีศึกษา
15 นางสาว อริสรา สตัยาคุณ สตรีศึกษา
16 นาย จรรยาวฒิุ ยมรัตน์ สตรีศึกษา
17 นาย กนัตวิชญ์ หนัชยัเนาว์ สตรีศึกษา
18 นาย ณัฏฐนนัท์ กลุทิกวด สตรีศึกษา
19 นาย ธนภทัร วิเศษวิสยั สตรีศึกษา
20 นาย ธญัเทพ ชูเส้นผม สตรีศึกษา
21 นาย พงษศ์กัด์ิ อ่อนสงค์ สตรีศึกษา
22 นาย วีรภทัร ศรีโยธี สตรีศึกษา
23 นาย สิริวตัน์ อ  าพนัธ์ สตรีศึกษา
24 นางสาว กญัญากร ศิลปกิจ สตรีศึกษา
25 นางสาว ธนตัพร กาญจนหงษ์ สตรีศึกษา
26 นางสาว สิริกาญจน์ หารภูมิ สตรีศึกษา
27 นางสาว ธญัสมร วิเชียรโรจน์ สตรีศึกษา
28 นางสาว เพชรดา นุริตมนต์ สตรีศึกษา
29 นางสาว ภทัรพรรณ การสร้าง สตรีศึกษา
30 นางสาว มลธิชา สินทพ สตรีศึกษา
31 นางสาว สุวิชา บุญวิเศษ สตรีศึกษา
32 นางสาว ศิริแกว้ ธนานนัต์ สตรีศึกษา
33 นางสาว ศิริรัตน์ ธรรมปัทม์ สตรีศึกษา
34 นางสาว พชัรพรรณ ธรรมเสนา สตรีศึกษา
35 นางสาว กฤติพร วิเศษไสย์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4403
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว กวิสรา วลัยผล สตรีศึกษา
2 นางสาว เกษสุดา กกุดุเรือ สตรีศึกษา
3 นางสาว เขมจิรา สารจนัทร์ สตรีศึกษา
4 นางสาว เขมิสรา ชลเทพ สตรีศึกษา
5 นางสาว จารุวรรณ สุบิน สตรีศึกษา
6 นางสาว จุติพร สารวิวรรณ์ สตรีศึกษา
7 นางสาว ชลิดา ค าสิงห์ สตรีศึกษา
8 นางสาว ณัชชา หินอ่อน สตรีศึกษา
9 นางสาว ณัฐธิดา อาจพงษา สตรีศึกษา
10 นางสาว นนัทวรรณ หลวงจนัทร์ สตรีศึกษา
11 นางสาว เบญจมาศ สินบุญ สตรีศึกษา
12 นางสาว ปนสันนั เกิดเจริญ สตรีศึกษา
13 นางสาว รินรดา จ าเดิม สตรีศึกษา
14 นางสาว ศิริกญัญา บวัละคุณ สตรีศึกษา
15 นางสาว สุทธิดา อารีเอ้ือ สตรีศึกษา
16 นางสาว สุพรรษา สารรัตน์ สตรีศึกษา
17 นางสาว อาจารียา เขียวสวสัด์ิ สตรีศึกษา
18 นางสาว อารียา ศรีปัดถา สตรีศึกษา
19 นางสาว นวคุณ ผา่นส าแดง สตรีศึกษา
20 นางสาว พิชญา ศรีวะรมย์ สตรีศึกษา
21 นาย กิตติพงษ์ อโนวนั สตรีศึกษา
22 นาย ธีรเดช รินทะไชย สตรีศึกษา
23 นาย พชรพล ไชยมี สตรีศึกษา
24 นาย ศกัธิชาญ ขวาภกัดี สตรีศึกษา
25 นาย ศุภโชค ดาบุญ สตรีศึกษา
26 นางสาว ศิรภสัสร ยอดจนัดา สตรีศึกษา
27 นางสาว ภทัราภรณ์ ศรีสุวรรณ์ สตรีศึกษา
28 นางสาว ปณิตา ขนัแขง็ สตรีศึกษา
29 นางสาว สุพตัรา กลัยา สตรีศึกษา
30 นางสาว กมลพชัร มานะดี สตรีศึกษา
31 นางสาว กชพร วฒัทนั สตรีศึกษา
32 นางสาว ภทัรวดี ชาติแกว้ สตรีศึกษา
33 นางสาว ปัทมพร วิจิตขะจี สตรีศึกษา
34 นางสาว ปาริฉตัร กระแสจนัทร์ สตรีศึกษา
35 นางสาว กญัญา โคทนา สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4404
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว กลุธิดา กนกหงษ์ สตรีศึกษา
2 นางสาว เกศรินทร์ กลุวงค์ สตรีศึกษา
3 นางสาว จิรัฐติกาล ผา่นส าแดง สตรีศึกษา
4 นางสาว จีราวรรณ มะณีสร้อย สตรีศึกษา
5 นางสาว ฉนัทช์นก ศาลาฤทธ์ิ สตรีศึกษา
6 นางสาว ชวิษา นาวลัย์ สตรีศึกษา
7 นางสาว ดวงเดือน จนัทร์โด สตรีศึกษา
8 นางสาว ธมลวรรณ ขมุทอง สตรีศึกษา
9 นางสาว น ้าทิพย์ ช านาญเอ้ือ สตรีศึกษา
10 นางสาว ประภสัสร แควน้เขาเมง็ สตรีศึกษา
11 นางสาว ปุณนิสา ไชยราช สตรีศึกษา
12 นางสาว ไพลิน ดอนหวับ่อ สตรีศึกษา
13 นางสาว มณฑกานต์ เพง็น ้าค  า สตรีศึกษา
14 นางสาว ศิริลดา โพธ์ิเป้ียศรี สตรีศึกษา
15 นางสาว สุวนนัท์ วินทะไชย สตรีศึกษา
16 นางสาว อญัมณี ภูมิทศัน์ สตรีศึกษา
17 นางสาว อารดา บุญชะโด สตรีศึกษา
18 นางสาว ไอริณ แหลมเขาทอง สตรีศึกษา
19 นาย กฤตานนท์ มูลอ าคา สตรีศึกษา
20 นางสาว ทนตวรรณ ป่ัมแม่นปืน สตรีศึกษา
21 นางสาว ณัฏฐกมล ตรีกลุ สตรีศึกษา
22 นางสาว ธญัชนก สิทธิเสนา สตรีศึกษา
23 นางสาว ธิดาทิพย์ พิมพม์หา สตรีศึกษา
24 นางสาว พิชชาภา มโนธรรม สตรีศึกษา
25 นางสาว สิราวรรณ วงคค์  าจนัทร์ สตรีศึกษา
26 นางสาว กิตติกานต์ ผนัสวา่ง สตรีศึกษา
27 นางสาว ชนาภา สายเยน็ประเสริฐ สตรีศึกษา
28 นางสาว นฤมล วินทะไชย สตรีศึกษา
29 นางสาว ณัฐญาดา ตรีกลุ สตรีศึกษา
30 นางสาว กฤษฎาภรณ์ ประเสริฐสงัข์ สตรีศึกษา
31 นางสาว กลัยา ประทุมมาตย์ สตรีศึกษา
32 นางสาว กานจณาพร วิฤทธ์ิชยั สตรีศึกษา
33 นางสาว จิรภทัร เศษวงษ์ สตรีศึกษา
34 นางสาว ฐิตินนัท์ พรมมงคล สตรีศึกษา
35 นางสาว ณฐพร สอนโกษา สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4405
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ณัฐธนาวดี พรมโคตร สตรีศึกษา
2 นางสาว นฤมล แสงวิเศษ สตรีศึกษา
3 นางสาว นนัทา นลัศรี สตรีศึกษา
4 นางสาว เบญจภรณ์ โพธิกะ สตรีศึกษา
5 นางสาว ปนดัดา วงโคคุม้ สตรีศึกษา
6 นางสาว ปรารถนา นาวลัย์ สตรีศึกษา
7 นางสาว พิริษา มงคลแก่นทราย สตรีศึกษา
8 นางสาว วรรณธนาพร เผา่ภูธร สตรีศึกษา
9 นางสาว วิยะดา สุกณุา สตรีศึกษา
10 นางสาว ศิริลกัษณ์ ไชยเนตร สตรีศึกษา
11 นางสาว สุจิตราวรรณ ขนัสีมล สตรีศึกษา
12 นางสาว สุธาศิณี ทะนงแผลง สตรีศึกษา
13 นางสาว อารยา ศรีทอง สตรีศึกษา
14 นางสาว ณัฐณิชา พลูวงษา สตรีศึกษา
15 นาย กิตติศกัด์ิ จนัทร์อร่าม สตรีศึกษา
16 นาย จิรภาส ธุระกิจ สตรีศึกษา
17 นาย ธนรัตน์ ทิพยรั์ตน์ สตรีศึกษา
18 นาย นพกร สุดสน สตรีศึกษา
19 นาย ประจกัร์ ทิพยม์ณี สตรีศึกษา
20 นาย อนิรุตต์ิ พงษธ์นู สตรีศึกษา
21 นางสาว ศศินภา มีหมัน่ สตรีศึกษา
22 นางสาว อาทิติยา นนัทะยกัษ์ สตรีศึกษา
23 นางสาว สิริวรรณ แกว้ชนะ สตรีศึกษา
24 นางสาว ปวีรา รักไท้ สตรีศึกษา
25 นางสาว พฒันภรณ์ สอนมัน่ สตรีศึกษา
26 นางสาว สุภมาส สมมะวงั สตรีศึกษา
27 นางสาว อาคเนย์ ใบบง้ สตรีศึกษา
28 นางสาว พลอยลดา ณรงคศ์กัด์ิศรี สตรีศึกษา
29 นางสาว ชยาภรณ์ ภูมิเขต สตรีศึกษา
30 นางสาว ขจาริน สุตะโท สตรีศึกษา
31 นางสาว ชลลดา พนัจริต สตรีศึกษา
32 นางสาว ชวิศา โชติพนัธ์ สตรีศึกษา
33 นางสาว ชาลิสา ค าทองสุข สตรีศึกษา
34 นางสาว ชาลิสา ซาชิโย สตรีศึกษา
35 นางสาว ชุติกาญจน์ สายวิชยั สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4406
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ฑิฆมัพร กญัญาบุญ สตรีศึกษา
2 นางสาว ณัฐชานนัท์ เวียงนนท์ สตรีศึกษา
3 นางสาว ณัฐณิชา ปัญญารมย์ สตรีศึกษา
4 นางสาว ณัฐธิดา เท่ียงราช สตรีศึกษา
5 นางสาว ณัฐสุภา ขนับุรี สตรีศึกษา
6 นางสาว ธฤษวรรณ ใยพรม สตรีศึกษา
7 นางสาว ธญัสินี สุธรรมรังษี สตรีศึกษา
8 นางสาว นภาพร เสริมแสง สตรีศึกษา
9 นางสาว นราวดี บกด า สตรีศึกษา
10 นางสาว นริศรา ชรารัตน์ สตรีศึกษา
11 นางสาว นวรัตน์ เร็วรุด สตรีศึกษา
12 นางสาว ปริชญา สวา่งวงค์ สตรีศึกษา
13 นางสาว พิยฎา มหาราช สตรีศึกษา
14 นางสาว ภทัรานิษฐ์ สจัจะวิสยั สตรีศึกษา
15 นางสาว รุ่งนภา บุตรโต สตรีศึกษา
16 นางสาว ศรุดา นิลพนัธ์ สตรีศึกษา
17 นางสาว สุทธิดา ชะดาลา สตรีศึกษา
18 นางสาว สุภาวดี วงศโ์ยธา สตรีศึกษา
19 นางสาว อรปรียา สรวงศิริ สตรีศึกษา
20 นาย ชินภทัร์ แสงสวสัด์ิ สตรีศึกษา
21 นาย กิตติโชติ ธินนั สตรีศึกษา
22 นาย ชลธาร ชุบศรี สตรีศึกษา
23 นาย เดชาวฒัน์ หมัน่ทองหลาง สตรีศึกษา
24 นาย ธนวรรธน์ ศรีสุนา สตรีศึกษา
25 นาย ธาราเทพ เฉลิมแสน สตรีศึกษา
26 นาย ภูริวฒัน์ โยธาศิริ สตรีศึกษา
27 นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ แสนอินทร์ สตรีศึกษา
28 นางสาว ทรายทอง นรชาญ สตรีศึกษา
29 นางสาว ศศิวิมล เฉลยพจน์ สตรีศึกษา
30 นางสาว ฝนธิชา โกมาลย์ สตรีศึกษา
31 นางสาว อณิมา วินทะไชย์ สตรีศึกษา
32 นางสาว อุษณี บุรีรัตน์ สตรีศึกษา
33 นางสาว วรกมล สุขทวี สตรีศึกษา
34 นางสาว จุฬาลกัษณ์ อินทชยั สตรีศึกษา
35 นางสาว ชิดชนก ศรีสวาสด์ิ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 7 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6202
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ณัฐพร หามทอง สตรีศึกษา
2 นางสาว ธญัวลยั วิเศษวิสยั สตรีศึกษา
3 นางสาว ปาริชาต ชอนงูเหลือม สตรีศึกษา
4 นางสาว กมลวรรณ กลว้ยทอง สตรีศึกษา
5 นางสาว กลุณัฐ สอนดี สตรีศึกษา
6 นางสาว เกวลี การดี สตรีศึกษา
7 นางสาว ชนนัทร ชมบูรณ์ สตรีศึกษา
8 นางสาว ณัฐภรณ์ อินทร์โท่โล่ สตรีศึกษา
9 นางสาว ทิวานนัท์ ลีโคกกลาง สตรีศึกษา
10 นางสาว ธญัสินี สุไชยสงค์ สตรีศึกษา
11 นางสาว นนัทวลี เกตุภูงา สตรีศึกษา
12 นางสาว ปณัตดา เขตบุญใส สตรีศึกษา
13 นางสาว ภทัรวดี เห็มวงค์ สตรีศึกษา
14 นางสาว มณฑิชา โยธานนัท์ สตรีศึกษา
15 นางสาว มธันา ดวงปฏิ สตรีศึกษา
16 นางสาว ยภุาพร พรสวสัด์ิ สตรีศึกษา
17 นางสาว เยาวเรศ จมะลี สตรีศึกษา
18 นางสาว รสิกา อรัญมิตร สตรีศึกษา
19 นางสาว รัตนากร ภิรมยสุ์ข สตรีศึกษา
20 นางสาว รัมภร์ดา วงศธรรม สตรีศึกษา
21 นางสาว วณิชญา ปาสาเนย์ สตรีศึกษา
22 นางสาว สุชาวดี แสงทอง สตรีศึกษา
23 นางสาว สุพิชชา มูลมณี สตรีศึกษา
24 นางสาว สุพิชฌาย์ ค  าภูเมือง สตรีศึกษา
25 นาย ชนะภทัร ไชยจนัทร์ สตรีศึกษา
26 นาย ทิพากร จนัหุนี สตรีศึกษา
27 นาย ธนชาติ ไชยคิรินทร์ สตรีศึกษา
28 นาย ภูษิต บุญเชิญ สตรีศึกษา
29 นาย โยธิน ปุริสา สตรีศึกษา
30 นาย อดิศกัด์ิ ธนูรัตน์ สตรีศึกษา
31 นาย อาชวิน ศรีไชยวาน สตรีศึกษา
32 นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนมาสถิตย์ สตรีศึกษา
33 นางสาว พิมพช์นก ปักษา สตรีศึกษา
34 นางสาว มนสันนัท์ พบวนัดี สตรีศึกษา
35 นางสาว ม่ิงขวญั มิเร สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 8 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6203
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ปุณยภา ไชยมีสุข สตรีศึกษา
2 นางสาว ณัฐพร สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา
3 นางสาว ณัฐฐ์ อ่ิมใจ สตรีศึกษา
4 นางสาว ประภสัสร ฝีปากดี สตรีศึกษา
5 นางสาว พิมชนก เกษศรี สตรีศึกษา
6 นางสาว ภูวรินทร์ กา้นสีรัตน์ สตรีศึกษา
7 นางสาว รัฐถาพร แหล่งสนาม สตรีศึกษา
8 นางสาว ชลธาร พลอาจทนั สตรีศึกษา
9 นาย จุลจกัร สืบส าราญ สตรีศึกษา
10 นาย ชิติพฒัน์ จตุเทน สตรีศึกษา
11 นาย ธนกฤต ค าตะพนัธ์ สตรีศึกษา
12 นาย ธนฐัฐา ศรีสวสัด์ิ สตรีศึกษา
13 นาย ศุภกิตต์ิ ชนิดไทย สตรีศึกษา
14 นาย สมพล ขามกลุา สตรีศึกษา
15 นางสาว ฐิติรัตน์ ผา่นสะถิน สตรีศึกษา
16 นางสาว วิลาสินี จอ้ยนุแสง สตรีศึกษา
17 นางสาว แพรวา บุญมาใส สตรีศึกษา
18 นางสาว จนัทนิภา วรสิงห์ สตรีศึกษา
19 นางสาว ชลธิชา บุสพนัธ์ สตรีศึกษา
20 นางสาว ณัฐภรณ์ อิศรานุวฒัน์ สตรีศึกษา
21 นางสาว ปัทมพร จุลประเสริฐ สตรีศึกษา
22 นางสาว จิรัชญา วีระสอน สตรีศึกษา
23 นางสาว บชกร ไชยเสือ สตรีศึกษา
24 นางสาว ศศิธร วิชยัศร สตรีศึกษา
25 นางสาว ธวลัรัตน์ ค  าสอน สตรีศึกษา
26 นางสาว เบญจพร มีอ านาจ สตรีศึกษา
27 นางสาว ปภสัสร ชนะนอ้ย สตรีศึกษา
28 นางสาว ณัฏฐณิชา วงศเ์สน สตรีศึกษา
29 นางสาว พลอยไพลิน ภาวธุ สตรีศึกษา
30 นางสาว ศิริญญา เพง็ปอภาร สตรีศึกษา
31 นางสาว ณัฐชยา สมภาร สตรีศึกษา
32 นางสาว เกษราพร ไกรยสวน สตรีศึกษา
33 นางสาว ชนฐัปภา ไชยโคตร สตรีศึกษา
34 นางสาว ชริฎา สุวรรณศรี สตรีศึกษา
35 นางสาว ณัฐกฤตา เนตรวงษ์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 9 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6204
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ณัฐภทัร จนัทงั สตรีศึกษา
2 นางสาว เบญ็จลกัษณ์ พรหมโคตร สตรีศึกษา
3 นางสาว ปิยพทัธ์ นนัตะราม สตรีศึกษา
4 นางสาว รติยา อยู่ญาติมาก สตรีศึกษา
5 นางสาว วิยะดา บุตรรัตน์ สตรีศึกษา
6 นางสาว อญัชิษฐา รามจุล สตรีศึกษา
7 นาย ต่อตระกลู วงภูธรณ์ สตรีศึกษา
8 นางสาว จุฑารัตน์ ประสาร สตรีศึกษา
9 นางสาว ศิริรัตน์ ไทรพงษพ์นัธ์ สตรีศึกษา
10 นางสาว อรุณรัตน์ อ่อนจ าปา สตรีศึกษา
11 นางสาว พทัธ์จิรา จนัทร์ดิษฐ สตรีศึกษา
12 นางสาว กษมา ศรีพลงั สตรีศึกษา
13 นางสาว วรรนิภา พนัหนองบวั สตรีศึกษา
14 นางสาว อนัติกา ขาวงาม สตรีศึกษา
15 นางสาว ปานเนตร ขนานแขง็ สตรีศึกษา
16 นางสาว กวินธิดา สระแกว้ สตรีศึกษา
17 นางสาว จารุวรรณ วงศใ์จ สตรีศึกษา
18 นางสาว จุฬาลกัษณ์ เขียวมะณี สตรีศึกษา
19 นางสาว ฑณัทิกา บุญเขม็ สตรีศึกษา
20 นางสาว ดลชา กรวยกลาง สตรีศึกษา
21 นางสาว ภทัรมน วงศภู์ธร สตรีศึกษา
22 นางสาว ยมนา อาจหาญ สตรีศึกษา
23 นางสาว ศิริลกัษณ์ ศรีจรัญ สตรีศึกษา
24 นางสาว สิริวิมล พวงพิลา สตรีศึกษา
25 นางสาว อุมาพร วรนาม สตรีศึกษา
26 นางสาว ชลธิชา เสน่ห์วงค์ สตรีศึกษา
27 นางสาว วิรุฬกาน พรรณขาม สตรีศึกษา
28 นาย ทินเทวา สุทธิบาก สตรีศึกษา
29 นาย ภาคภูมิ อ่อนเฉวียง สตรีศึกษา
30 นาย ธนนนัต์ สาวิกนั สตรีศึกษา
31 นาย พชรพล สีลาดเลา สตรีศึกษา
32 นางสาว กณิศา ศรีธงบน สตรีศึกษา
33 นางสาว กวินธิดา อนุนิวฒัน์ สตรีศึกษา
34 นางสาว ปริณดา พนัธุมาตย์ สตรีศึกษา
35 นางสาว พิมลดา กลางสวสัด์ิ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบท่ี 10 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6205
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ธิชานนัท์ งอยภูธรณ์ สตรีศึกษา
2 นางสาว ญาณิศา แกว้ขาว สตรีศึกษา
3 นางสาว ณัชชา ไชยกมุาร สตรีศึกษา
4 นางสาว ปรนนัท์ บุสดีวงค์ สตรีศึกษา
5 นางสาว ปัณณพร ศิวิแวน่ สตรีศึกษา
6 นางสาว พรปวีณ์ หาญอาสา สตรีศึกษา
7 นางสาว มนตส์รวง บุญวิเศษ สตรีศึกษา
8 นางสาว เมธาวดี ลกัษณะงาม สตรีศึกษา
9 นางสาว กชพรรณ ผลินยศ สตรีศึกษา
10 นางสาว สุพิชญา ศาลางาม สตรีศึกษา
11 นางสาว อุมากร แกสูงเนิน สตรีศึกษา
12 นางสาว จิราพชัร วรชินา สตรีศึกษา
13 นางสาว ณัฐธิดา วงษาเวียง สตรีศึกษา
14 นางสาว ทิตติยา แกว้บุญเรือง สตรีศึกษา
15 นางสาว ปราณขวญั เอกวงษา สตรีศึกษา
16 นางสาว ภทัราวดี แสงทา้ว สตรีศึกษา
17 นางสาว ยพุารัตน์ เพชรไพร สตรีศึกษา
18 นางสาว รัตนากร ศิริเวช สตรีศึกษา
19 นางสาว ภทัรสุดา จนัสุธรรม สตรีศึกษา
20 นางสาว อรจิรา กาสิงห์ สตรีศึกษา
21 นางสาว ปภาวรินทร์ สุวรรณพนัธ์ สตรีศึกษา
22 นางสาว พรรวษา ช่ืนรัมย์ สตรีศึกษา
23 นาย ธนวิทย์ วินทะสมบติั สตรีศึกษา
24 นาย พฒันพงษ์ แสนบุตวงค์ สตรีศึกษา
25 นาย ภูบดินทร์ พนูขนุทด สตรีศึกษา
26 นางสาว ทิพยธ์ารา สวสัด์ิผล สตรีศึกษา
27 นางสาว ธนวรรณ นาจรูญ สตรีศึกษา
28 นางสาว พิชชานนัท์ นามไพร สตรีศึกษา
29 นางสาว พชัรพร เมา้ศรี สตรีศึกษา
30 นางสาว พิชญาณ์ พนัธไชย สตรีศึกษา
31 นางสาว พีรัชนนัท์ อคัรเสริญ สตรีศึกษา
32 นางสาว สุชาดา แสนสง่า สตรีศึกษา
33 นางสาว ปวีณ์ลดา จนัทะสิงห์ สตรีศึกษา
34 นางสาว มทัณาภรณ์ พลหมัน่ สตรีศึกษา
35 นางสาว ชชัฎาภรณ์ ประสิทธ์ิสนัต์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบท่ี 11 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6206
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว นนัทรัตน์ พละวตัร สตรีศึกษา
2 นางสาว ณัฎฐริการ์ สาระโภค สตรีศึกษา
3 นางสาว ณิชกานต์ ชินภกัด์ิ สตรีศึกษา
4 นางสาว ธญัพร โคตะยนัต์ สตรีศึกษา
5 นางสาว วิชญาดา อินทวงค์ สตรีศึกษา
6 นางสาว อภิชยา บวันิล สตรีศึกษา
7 นางสาว จิราพฒัน์ วารสิทธ์ิ สตรีศึกษา
8 นางสาว ณิชาพชัร์ จิตไพศาล สตรีศึกษา
9 นางสาว ธญัฐญากร บุตรชน สตรีศึกษา
10 นางสาว นนทิญา ชอุ่มผล สตรีศึกษา
11 นางสาว ปรายฝน ฉ ่ามณี สตรีศึกษา
12 นางสาว ณัฐนนัท์ แกว้ประสาน สตรีศึกษา
13 นางสาว ธนาพร ถือนูศร สตรีศึกษา
14 นางสาว กญัญาณัฐ เหระวลัย์ สตรีศึกษา
15 นางสาว คทัลียา ชามะลิ สตรีศึกษา
16 นางสาว ณัฏฐช์ยา สาคร สตรีศึกษา
17 นางสาว นฤชยา พนัพินิจ สตรีศึกษา
18 นางสาว นิศาชล วิจิตขะจี สตรีศึกษา
19 นางสาว เพียรพร ไกรพล สตรีศึกษา
20 นางสาว ลีราวดี เผา่ภูธร สตรีศึกษา
21 นางสาว ศิริกานดา ละครล า สตรีศึกษา
22 นางสาว จณิสตา จนัทะสมบติั สตรีศึกษา
23 นางสาว ศิริญญา ศิริบุตร สตรีศึกษา
24 นาย กฤษกร แสงงาม สตรีศึกษา
25 นาย ธีรวจัน์ ทวีวรรณกิจ สตรีศึกษา
26 นาย ขจรพงษ์ ช่ืนชม สตรีศึกษา
27 นางสาว ชมพนุูท น้ิมเจริญ สตรีศึกษา
28 นางสาว กมลชนก ไพบูลย์ สตรีศึกษา
29 นางสาว จณิสตา สุริฉาย สตรีศึกษา
30 นางสาว พิรดา วนันิจ สตรีศึกษา
31 นางสาว รัชฎาพร เถ่ือนโยธา สตรีศึกษา
32 นางสาว เกษศินี สุพโส สตรีศึกษา
33 นางสาว ภทัธลิดา ไชยมาตย์ สตรีศึกษา
34 นางสาว สุดารัตน์ คุณพิภาค สตรีศึกษา
35 นางสาว ขวญัขา้ว กนัสา สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบท่ี 12 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6207
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว พรรณวิสา สมภกัดี สตรีศึกษา
2 นางสาว ชฎาพร อุดมมาลา สตรีศึกษา
3 นางสาว ญาณิศา ผดุงกิจ สตรีศึกษา
4 นางสาว ณัฐพร นิลวฒันชยั สตรีศึกษา
5 นางสาว ปิยาทิพย์ วนัพฤติ สตรีศึกษา
6 นางสาว ยพุมาศ ผอ่งแผว้ สตรีศึกษา
7 นางสาว ธนภรณ์ หงษศ์รี สตรีศึกษา
8 นางสาว ปติมาภร โสระทิวา สตรีศึกษา
9 นางสาว ปนดัดา บุญกาพิมพ์ สตรีศึกษา
10 นางสาว พิมพร โพธ์ิค  า สตรีศึกษา
11 นางสาว วนนัตญา มูลมะณี สตรีศึกษา
12 นางสาว วนัวิสา ทิพยม์ะณี สตรีศึกษา
13 นางสาว สิริวนั คาร์เรอร์ สตรีศึกษา
14 นางสาว อธิชาพร ธุระกิจ สตรีศึกษา
15 นางสาว ฐิติวรดา บุญถ่าน สตรีศึกษา
16 นางสาว เบญญาภา ใจยาว สตรีศึกษา
17 นางสาว ปภาวดี พิมพศ์รี สตรีศึกษา
18 นางสาว กาญจนาวดี ซาหวา้ สตรีศึกษา
19 นางสาว ฐิติมา ค ามุลคร สตรีศึกษา
20 นางสาว นารีรัตน์ ดว้งค  าจนัทร์ สตรีศึกษา
21 นางสาว เนติญา แมนสืบชาติ สตรีศึกษา
22 นางสาว วชิราภรณ์ วรรณวงค์ สตรีศึกษา
23 นางสาว สุลสัวดี ชาติประทุม สตรีศึกษา
24 นางสาว พิชญา พิมขาลี สตรีศึกษา
25 นาย กอ้งภพ ชมภูบุตร สตรีศึกษา
26 นาย จิรภทัร ไวนิยมพงศ์ สตรีศึกษา
27 นาย วราพล กระอาจ สตรีศึกษา
28 นาย ศุภนิมิต ค าแหงพล สตรีศึกษา
29 นางสาว กชกร สุขสมร สตรีศึกษา
30 นางสาว โมไนย เทียนศรี สตรีศึกษา
31 นางสาว เบญจมาศ อุไร สตรีศึกษา
32 นางสาว ธญัญารัตน์ บูระพนัธ์ สตรีศึกษา
33 นางสาว ชุติกาญจน์ โลพลพิธ สตรีศึกษา
34 นางสาว ปรวีร์ มาตรดว้ง สตรีศึกษา
35 นางสาว ปัญญพร ทีอุทิศ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบท่ี 13 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6208
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ทิฆมัพร ภามนตรี สตรีศึกษา
2 นางสาว ชนิสรา สุดาปัน สตรีศึกษา
3 นางสาว เกสรา ศรีสม สตรีศึกษา
4 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญคูบอน สตรีศึกษา
5 นางสาว ทิพยป์กรณ์ พนัธ์ดี สตรีศึกษา
6 นางสาว รจิตพิชญ์ สุวรรณโชติ สตรีศึกษา
7 นางสาว อินทิราพร จนัทร์อ่อน สตรีศึกษา
8 นางสาว ปุณยวีร์ พนัภกัดี สตรีศึกษา
9 นางสาว พิมลพรรณ สพัโส สตรีศึกษา
10 นางสาว มนสันนัท์ ชูตา สตรีศึกษา
11 นางสาว ฐิติรัตน์ เวียงอินทร์ สตรีศึกษา
12 นางสาว ธฤษวรรณ ชายทวีป สตรีศึกษา
13 นางสาว ปรียาภรณ์ แหวนวงษ์ สตรีศึกษา
14 นางสาว พรลิณี แสนสุข สตรีศึกษา
15 นางสาว ยลลดา ค าระกาย สตรีศึกษา
16 นางสาว วชิรญาณ์ อกัษรกา้นตง สตรีศึกษา
17 นางสาว สินีรัตน์ สายทอง สตรีศึกษา
18 นางสาว ปณิตา อดัเสนา สตรีศึกษา
19 นางสาว ณัฏฐณิชา เหลาทอง สตรีศึกษา
20 นางสาว ศุภฐาปนี บุญลบั สตรีศึกษา
21 นาย ธนชั ทบัสีรัก สตรีศึกษา
22 นางสาว ณิชา ก่อเกียรติโกมล สตรีศึกษา
23 นางสาว ปนดัดา บุญจนัทร์ สตรีศึกษา
24 นางสาว กฤติพร ผาโท สตรีศึกษา
25 นางสาว ธญักานต์ ทวีชยั สตรีศึกษา
26 นางสาว พชร เพง็วิภาค สตรีศึกษา
27 นางสาว พชัราภรณ์ ยะประทุม สตรีศึกษา
28 นางสาว อิสริยาภรณ์ นาคศรี สตรีศึกษา
29 นางสาว กานตธิ์ดา อุ่นวงั สตรีศึกษา
30 นางสาว ปานรดา ไกยสวน สตรีศึกษา
31 นางสาว วิรากานต์ แกว้กาหลง สตรีศึกษา
32 นางสาว สุชญัญา ส้ินภยั สตรีศึกษา
33 นางสาว กานตธี์รา อุ่นวงั สตรีศึกษา
34 นางสาว จารุพร ณ ธิบาล สตรีศึกษา
35 นางสาว ธมลวรรณ บุตรปราบ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบท่ี 14 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6301
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว กญัญาณัฐ เทพา สตรีศึกษา
2 นางสาว นุชนาฎ แสงภารา สตรีศึกษา
3 นางสาว อภิญญา เพชรวิสยั สตรีศึกษา
4 นางสาว กมลชนก สีหานาม สตรีศึกษา
5 นางสาว จกัฬิศา สิงห์ศิริ สตรีศึกษา
6 นางสาว ชญาภา แสงแดง สตรีศึกษา
7 นางสาว ธนาพร บุญวิเศษ สตรีศึกษา
8 นางสาว ธาดารัตน์ ชาชิโย สตรีศึกษา
9 นางสาว ปณิชา ชุมภูแสง สตรีศึกษา
10 นางสาว ประติภา เอกวารีย์ สตรีศึกษา
11 นางสาว เปมิกา รูจีพนัธ์ สตรีศึกษา
12 นางสาว ศรีสุดา นิยมคุณ สตรีศึกษา
13 นางสาว ศศิประภา สิงห์อ่อน สตรีศึกษา
14 นาย ณัฐนนัท์ หนัตุลา สตรีศึกษา
15 นาย ธนธชั รอดเรือง สตรีศึกษา
16 นาย วรากร ดอนสกลุ สตรีศึกษา
17 นาย รัฐพงศ์ คูสกลุธรรม สตรีศึกษา
18 นางสาว ชญานิศ เดชพิมล สตรีศึกษา
19 นางสาว สรัลพร ค าทอน สตรีศึกษา
20 นางสาว ธีริศรา นามไพร สตรีศึกษา
21 นางสาว ชลธร บุตรทุมพนัธ์ สตรีศึกษา
22 นางสาว ธญัมน วงศพิ์มล สตรีศึกษา
23 นางสาว นิชาภทัร สุขประเสริฐ สตรีศึกษา
24 นางสาว สภสัสรา ปามา สตรีศึกษา
25 นางสาว สุดารัตน์ บวัจนัทร์ สตรีศึกษา
26 นางสาว จุฑาลกัษณ์ คูณศรี สตรีศึกษา
27 นางสาว วรรธนนัท์ นิลแกว้บวรวิชญ์ สตรีศึกษา
28 นางสาว ศิวรัตน์ สิริพงศช์าตรี สตรีศึกษา
29 นางสาว สโรชินี รัตนเหลก็ไหล สตรีศึกษา
30 นาย วรเมธ ศิริโชคไชยกลุ สตรีศึกษา
31 นาย กฤษณ์กมล ภูมิพยคัฆ์ สตรีศึกษา
32 นาย กิตติธชั ฉตัรธนะพานิช สตรีศึกษา
33 นาย ธนดล ชาญวกลุ สตรีศึกษา
34 นาย บุญรักษา พิพิธกลุ สตรีศึกษา
35 นาย ปริชญ์ พานแสวง สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบท่ี 15 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6302

ล าดบัท่ี โรงเรียน
1 นาย อชิตะ เนตรศาสตร์ สตรีศึกษา
2 นาย ณัฐชานนท์ สงัฆะคาม สตรีศึกษา
3 นาย อคัรพล การะเกตุ สตรีศึกษา
4 นางสาว ฐิติรัตน์ ตาราษี สตรีศึกษา
5 นางสาว ศิริพร โพธ์ิเป้ียศรี สตรีศึกษา
6 นางสาว กญัญาณัฐ ส านกั สตรีศึกษา
7 นางสาว พทุธธิดา ใจหาญ สตรีศึกษา
8 นางสาว พทุธรักษา บุญกาพิมพ์ สตรีศึกษา
9 นางสาว วริศรา ศิริเวช สตรีศึกษา
10 นางสาว วริสวรรณ พงศสุ์วรรณ สตรีศึกษา
11 นางสาว ชลธิชา เลิศล ้าหวาน สตรีศึกษา
12 นางสาว ณัชชาภทั ไสยศาสตร์ สตรีศึกษา
13 นางสาว ณัฐธยาน์ สวสัด์ิพาณิชย์ สตรีศึกษา
14 นางสาว สโรชา โพธิจนัทร์ สตรีศึกษา
15 นางสาว อนญัญา ภู่งาม สตรีศึกษา
16 นางสาว ไอลดา จนัทะโยธา สตรีศึกษา
17 นางสาว จรรยวรรธน์ สืบสิงห์ สตรีศึกษา
18 นางสาว นนัทิยา แสนเสนา สตรีศึกษา
19 นางสาว บุญญิสา โสทะโน สตรีศึกษา
20 นางสาว พีรกานต์ บุตรโคตร สตรีศึกษา
21 นางสาว รรินทร์นิภา นิคมเขตต์ สตรีศึกษา
22 นาย ชยัภทัร คงเพชร ร้อยเอด็วิทยาลยั
23 นาย รัฐภูมิ ผินตะลาการ พนมไพรวิทยาคาร
24 นางสาว ธฤษวรรณ จอมทิพย์ พนมไพรวิทยาคาร
25 นางสาว วสุธิดา วรภูมิ ร้อยเอด็วิทยาลยั
26 นางสาว ปนสัยา ปุ๊ กหม่ืนไวย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั
27 นางสาว สโรชรัตน์ รมเพง็ ร้อยเอด็วิทยาลยั
28 นางสาว ศรัณยพ์ร สารบรรณ ร้อยเอด็วิทยาลยั
29 นาย ณัฐนนท์ ปราบนอก ร้อยเอด็วิทยาลยั
30 นางสาว สุมิตรา กรมรินทร์ สตรีราชินูทิศ
31 นางสาว ศศิพรรณ เอ่ียมแบน สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น

32 นางสาว อรยา สงคราม ร้อยเอด็วิทยาลยั
33 นางสาว ณิชาภา สุขประเสริฐ ร้อยเอด็วิทยาลยั
34 นางสาว ชลลดา จตุเทน ร้อยเอด็วิทยาลยั
35 นางสาว ณัฐฐินนัท์ ไชยยศ ร้อยเอด็วิทยาลยั

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ



ห้องสอบท่ี 16 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6303
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นาย ณฐนนทกร เอกวงษา ร้อยเอด็วิทยาลยั
2 นาย บรรดาศกัด์ิ พิทกัษา ร้อยเอด็วิทยาลยั
3 นางสาว อชิรญา พานิชการ ร้อยเอด็วิทยาลยั
4 นางสาว ณัฏฐณิชา ซบัมนั สตรีศึกษา
5 นางสาว สิริรัตน์ สิทธิลา ร้อยเอด็วิทยาลยั
6 นาย ภาสกร อิฐรัตน์ ร้อยเอด็วิทยาลยั
7 นาย ปุระชยั นดัที ร้อยเอด็วิทยาลยั
8 นางสาว มลธิกา กตุนั สตรีศึกษา
9 นางสาว ภทัร สุดา จนัสุ ธรรม สตรีศึกษา 
10 นางสาว ชญานิน สุวรรณศรี ร้อยเอด็วิทยาลยั

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังที่ 9  โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกลุ


