
ห้องสอบท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6304
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นาย วรฤทธ์ิ รัตนแสง สตรีศึกษา
2 นาย สุระศกัด์ิ เกษมสุข สตรีศึกษา
3 นางสาว พรมพร ธารพนัธุ์ สตรีศึกษา
4 นางสาว ภาวรินทร์ หีบแกว้ สตรีศึกษา
5 นางสาว มนทิรา ไชยเกตุ สตรีศึกษา
6 นางสาว อรณิชา เอนกแสน สตรีศึกษา
7 นางสาว อริสา อศัวเดชวุฒิกุล สตรีศึกษา
8 นางสาว กวินีทิพย์ เวียงอินทร์ สตรีศึกษา
9 นางสาว กษมาภรณ์ สายจนัทร์ สตรีศึกษา
10 นางสาว จุไรรัตน์ สุมาริธรรม สตรีศึกษา
11 นางสาว ชุลิตา ภูมิประสาท สตรีศึกษา
12 นางสาว ทิวาพร อุดมถ่ิน สตรีศึกษา
13 นางสาว นิภาดา ญายะนนัท์ สตรีศึกษา
14 นางสาว นิภาภทัร ผลาผล สตรีศึกษา
15 นางสาว มณีรัตน์ ศิริราช สตรีศึกษา
16 นางสาว เยาวนารี จ่าน ้าเท่ียง สตรีศึกษา
17 นางสาว สุทธิดา จนัทร์หอม สตรีศึกษา
18 นางสาว อจัฉริญา อรรคอ านวย สตรีศึกษา
19 นางสาว กนกวรรณ ราตรีสุข สตรีศึกษา
20 นางสาว กุสุมา บงัแสง สตรีศึกษา
21 นางสาว นฐัริกา ฤทธาพรม สตรีศึกษา
22 นางสาว สุนทราพร หนองผา สตรีศึกษา
23 นางสาว นนัทวรรณ ทนุการ สตรีศึกษา
24 นางสาว มณฑิตา สมินชยั สตรีศึกษา
25 นางสาว ปรางชมพู ภานุศรี สตรีศึกษา
26 นางสาว พนิดา ขนับุรี สตรีศึกษา
27 นางสาว วนิศรา ราชจ าเริญ สตรีศึกษา
28 นางสาว หทยัทิพย์ เทศสิงห์ สตรีศึกษา
29 นางสาว กนกอร หาญสุรินทร์ สตรีศึกษา
30 นางสาว ธนวรรณ บุญสินพร้อม สตรีศึกษา
31 นางสาว ปพิชญา วงศค์  าจนัทร์ สตรีศึกษา
32 นางสาว ศศิมา บุญมี สตรีศึกษา
33 นางสาว หทยัชนก โคตรทิพย์ สตรีศึกษา
34 นางสาว ญาณภทัร ภูทอง สตรีศึกษา
35 นางสาว ณัฏฐิยา ชยับวั สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6305
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ธินญัญา พรหมทา สตรีศึกษา
2 นางสาว ลชัชา สมินชยั สตรีศึกษา
3 นางสาว แวววรรณ เลิศสูงเนิน สตรีศึกษา
4 นางสาว สิริมา ฉ ่ามะณี สตรีศึกษา
5 นางสาว สุภาพร รัตนแสง สตรีศึกษา
6 นาย อชิรวิทย์ ศรีทองจนัทร์ สตรีศึกษา
7 นางสาว กมลชนก สามารถกุล สตรีศึกษา
8 นางสาว ณัฐนนัท์ สุทธิประภา สตรีศึกษา
9 นางสาว วราภรณ์ มีทอง สตรีศึกษา
10 นางสาว สุตาภทัร เพชรนาดี สตรีศึกษา
11 นางสาว สุมิตรา ชารีวนั สตรีศึกษา
12 นางสาว ภทัรพร ผุยบวัคอ้ สตรีศึกษา
13 นางสาว ปรียาภรณ์ บุสพนัธ์ สตรีศึกษา
14 นางสาว กนกวรรณ วินทะไชย สตรีศึกษา
15 นางสาว จินตจุ์ฑา ธรรมแสง สตรีศึกษา
16 นางสาว จิราภรณ์ แสนพรม สตรีศึกษา
17 นางสาว ดวงสมร แผ่นทอง สตรีศึกษา
18 นางสาว สุภาพร บวัเบิก สตรีศึกษา
19 นางสาว อาทิมา เดโชชยั สตรีศึกษา
20 นางสาว กนกอร ภาษี สตรีศึกษา
21 นางสาว กรรณิการ์ สุมาริธรรม สตรีศึกษา
22 นางสาว กุลนฐั ศรีทอง สตรีศึกษา
23 นางสาว วรัญญา สีตา สตรีศึกษา
24 นางสาว ชนิกานต์ ขนัสมบติั สตรีศึกษา
25 นางสาว ชลธิชา เพชรรัตน์ สตรีศึกษา
26 นางสาว ญาณิศา ราชมูล สตรีศึกษา
27 นางสาว ณัฐธิดา ชนโนราช สตรีศึกษา
28 นางสาว ธาราทิพย์ ดีอยู่ สตรีศึกษา
29 นางสาว เปรมิกา สิมลี สตรีศึกษา
30 นางสาว ภทัราวดี ศิริพลตั้น สตรีศึกษา
31 นางสาว ลลิดา แกว้ภูมิแห่ สตรีศึกษา
32 นางสาว วรนุช บุตราช สตรีศึกษา
33 นางสาว ศิรประภา รวมพร สตรีศึกษา
34 นางสาว สุจิตรา สาสีเสาร์ สตรีศึกษา
35 นางสาว อรวรรณ ประชยัวงค์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6306
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว อษญัรญา คาดพนัโน สตรีศึกษา
2 นางสาว อาภาภรณ์ แน่นอุดร สตรีศึกษา
3 นาย เจษฎา แสนประกอบ สตรีศึกษา
4 นาย พศวีร์ มูลมาก สตรีศึกษา
5 นาย ภูมิรพี ศรีโยธี สตรีศึกษา
6 นางสาว มุฑิตา ยินดีมาก สตรีศึกษา
7 นางสาว จีระกุล เพียตะเณร สตรีศึกษา
8 นางสาว ธิดาพร ลาโช สตรีศึกษา
9 นางสาว นวรัตน์ สีลาดเลา สตรีศึกษา
10 นางสาว นนัทน์ภสั นานวน สตรีศึกษา
11 นางสาว สุภทัรา โพธ์ิงาม สตรีศึกษา
12 นางสาว เขมิกา วงศธ์รรม สตรีศึกษา
13 นางสาว ภคัธีมา ช่างค  า สตรีศึกษา
14 นางสาว อชิรญา เอกอุดมชยั สตรีศึกษา
15 นางสาว จิรัชญา สุทธิธรรม สตรีศึกษา
16 นางสาว พชัราวรรณ จนัโทภาส สตรีศึกษา
17 นางสาว วิภาวี อามาตยม์ุลตรี สตรีศึกษา
18 นางสาว สุปรียา ศรีละบุตร สตรีศึกษา
19 นางสาว ปาริณี เกตุกาล สตรีศึกษา
20 นางสาว ภทัรพร อะวิชิน สตรีศึกษา
21 นางสาว พิมพล์ดา กุมภวงค์ สตรีศึกษา
22 นางสาว เบญจพรรณ ตรีกุล สตรีศึกษา
23 นางสาว อารียา สุมาลี สตรีศึกษา
24 นางสาว ชุติกาญจน์ เกตุมาตร สตรีศึกษา
25 นางสาว กนัตพร ชูเส้นผม สตรีศึกษา
26 นางสาว จิรนนัท์ แน่นอุดร สตรีศึกษา
27 นางสาว จีรนนัท์ ขนับุรี สตรีศึกษา
28 นางสาว จุฑามาศ ชะรานนัท์ สตรีศึกษา
29 นางสาว ชฎาภรณ์ สุค  าภา สตรีศึกษา
30 นางสาว ชนญัชิดา แสนชูปา สตรีศึกษา
31 นางสาว ธนพร ตระกูลย ัง่ยืน สตรีศึกษา
32 นางสาว ธิดารัตน์ อรรคดี สตรีศึกษา
33 นางสาว ชฎารัตน์ วิฤทธ์ิชยั สตรีศึกษา
34 นางสาว บณัฑิตา เสลมาตย์ สตรีศึกษา
35 นางสาว ปัทมาภรณ์ สาลารัตน์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6307
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว วรัญยา เอกตาแสง สตรีศึกษา
2 นางสาว ศศิกร คุณารักษ์ สตรีศึกษา
3 นางสาว สลิลทิพย์ กุดนอก สตรีศึกษา
4 นางสาว สุภทัราวดี ศรีริวะรี สตรีศึกษา
5 นางสาว อทิตยา พลจงัหรีด สตรีศึกษา
6 นางสาว อารีรัตน์ บุญนาโพธ์ิ สตรีศึกษา
7 นางสาว ธวลัรัตน์ ศรีบุญรัตน์ สตรีศึกษา
8 นาย เกริกพล หาญอาษา สตรีศึกษา
9 นาย ธนวฒัน์ มาศไชยา สตรีศึกษา
10 นาย นพรุจ ศรีบุญชู สตรีศึกษา
11 นาย อนุชาติ ศิริเวช สตรีศึกษา
12 นางสาว นวรัตน์ วิชยัศร สตรีศึกษา
13 นางสาว กาญจน์พทัธิ เลิศล าหวาน สตรีศึกษา
14 นางสาว สุนนัทา พิรักษา สตรีศึกษา
15 นางสาว จุฑารัตน์ เพญ็จนัทร์ สตรีศึกษา
16 นางสาว ชลธิชา เครือวงษา สตรีศึกษา
17 นางสาว ชมภูนุช แพงเห็ม สตรีศึกษา
18 นางสาว เทียนทอง สุวรรณเพง็ สตรีศึกษา
19 นางสาว วีรวรรณ กองอาสา สตรีศึกษา
20 นางสาว กลัยธร ลาทอง สตรีศึกษา
21 นางสาว สุริยาพร ผิวผุย สตรีศึกษา
22 นางสาว ณัฎฐนิชา ศรีจนัทร์ สตรีศึกษา
23 นางสาว กมลชนก นวลศรี สตรีศึกษา
24 นางสาว กชกร บุตรแสน สตรีศึกษา
25 นางสาว กชพรรณ เยน็อุดม สตรีศึกษา
26 นางสาว เกษรินทร์ กรวิรัตน์ สตรีศึกษา
27 นางสาว ชนญัญา ตาหนองไผ่ สตรีศึกษา
28 นางสาว ณัฐวดี บุตรชารี สตรีศึกษา
29 นางสาว ปฏิมาพร แมนสถิตย์ สตรีศึกษา
30 นางสาว ปนฐัชา จนัทนาเวช สตรีศึกษา
31 นางสาว ปวีณ์นุช จนัลา สตรีศึกษา
32 นางสาว พชัรินทร์ หาระสุข สตรีศึกษา
33 นางสาว แพรวา สมสาร์ สตรีศึกษา
34 นางสาว ภทัรนนัท์ ศรพลธรรม์ สตรีศึกษา
35 นางสาว รัตนาภรณ์ ม่วงสุวรรณ์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6401
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว วรยา จรศรชยั สตรีศึกษา
2 นางสาว ศศินนัท์ วรอนุ สตรีศึกษา
3 นางสาว ศศิมาภรณ์ สงวนรัตน์ สตรีศึกษา
4 นางสาว ศิริประภา สาระโยธา สตรีศึกษา
5 นางสาว สิริยากร คีรีกลาง สตรีศึกษา
6 นางสาว สิริวิมล ธญัญะภู สตรีศึกษา
7 นางสาว สุวิชาดา บุตรสอน สตรีศึกษา
8 นางสาว อนญัพร ไชยขนัธุ์ สตรีศึกษา
9 นางสาว อรณิชา สุวงค์ สตรีศึกษา
10 นางสาว อรินดา จตุเทน สตรีศึกษา
11 นางสาว อารีญา เสาสมภพ สตรีศึกษา
12 นาย กฤษดา นอ้มระวี สตรีศึกษา
13 นาย กิตติภพ ริบแจ่ม สตรีศึกษา
14 นางสาว นิตยา จณัรา สตรีศึกษา
15 นางสาว พิมผกา มหาหงษ์ สตรีศึกษา
16 นางสาว วรานิษฐ์ อภิอริยฐานนท์ สตรีศึกษา
17 นางสาว อาทิตยา ค าคุณ สตรีศึกษา
18 นางสาว วรัญญา ทุมไพร สตรีศึกษา
19 นางสาว วิราภรณ์ เหล่าเจริญ สตรีศึกษา
20 นางสาว จิราพร ลาวลัย์ สตรีศึกษา
21 นางสาว มทัวี พนัอะนุ สตรีศึกษา
22 นางสาว กญัญาณฐัฐินนัท์ พิมขาลี สตรีศึกษา
23 นางสาว สุนิสา วิสชันาม สตรีศึกษา
24 นางสาว ณัฐภรณ์ เรียกศิริ สตรีศึกษา
25 นางสาว ศิรินนัท์ สตันาโค สตรีศึกษา
26 นางสาว จุฬาวรรณ จนัสีระมี สตรีศึกษา
27 นางสาว ปัทมาพร พลีศกัด์ิ สตรีศึกษา
28 นางสาว พชัราภรณ์ ศรเลิศ สตรีศึกษา
29 นางสาว รุ่งรัตน์ บุตรชาติ สตรีศึกษา
30 นางสาว ตวิษา ศรีค  า สตรีศึกษา
31 นางสาว ปณภรณ์ ดวงโสภา สตรีศึกษา
32 นางสาว กมลชนก จิตกงัวนั สตรีศึกษา
33 นางสาว กรรณิกา กุลบุญ สตรีศึกษา
34 นางสาว กุลภรณ์ อ่อนพฤกษภู์มิ สตรีศึกษา
35 นางสาว จีรนนัท์ คนเพียร สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6402
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ชนญัภรณ์ ศรีเสนพิลา สตรีศึกษา
2 นางสาว ณัชชา วนัโพนทอง สตรีศึกษา
3 นางสาว ณัฐธิญาภรณ์ พดัคอ้ สตรีศึกษา
4 นางสาว ณิชากร มูลมณี สตรีศึกษา
5 นางสาว ดวงใจ พลเวียงธรรม สตรีศึกษา
6 นางสาว ธญัวรรณ จ่าราช สตรีศึกษา
7 นางสาว นฤมล เศษบุบผา สตรีศึกษา
8 นางสาว เบญจพร เขียวพฤกษ์ สตรีศึกษา
9 นางสาว พิมพช์นก สุดชา สตรีศึกษา
10 นางสาว พุทธรักษา ศรีคชะ สตรีศึกษา
11 นางสาว มทันาวดี สมานพงษ์ สตรีศึกษา
12 นางสาว วริยา ศรีตะวนั สตรีศึกษา
13 นางสาว สุณัฐชา เศษรัตนา สตรีศึกษา
14 นาย ชชัติยะ สินธุธรรม สตรีศึกษา
15 นาย ศุภกิตต์ิ มาตรดว้ง สตรีศึกษา
16 นางสาว ทิตยาภรณ์ บานแบ่ง สตรีศึกษา
17 นางสาว แกว้ศิริ ธนานนัต์ สตรีศึกษา
18 นางสาว ศุภากร สตัยรักษ์ สตรีศึกษา
19 นางสาว สุวิรัชนก ภูธร สตรีศึกษา
20 นาย กิตติชยั สมฤาแสง สตรีศึกษา
21 นาย ชชัพงศ์ ศรแกว้ สตรีศึกษา
22 นาย ณัฐพงษ์ จนัทร์ศรี สตรีศึกษา
23 นาย พีรพงษ์ สุระพินิจ สตรีศึกษา
24 นาย อดิศกัด์ิ เกตุทบั สตรีศึกษา
25 นาย อิทธิกร จามจุรีโสภาคย์ สตรีศึกษา
26 นางสาว กญัญาณัฐ ศิลานนท์ สตรีศึกษา
27 นางสาว ฑิฆมัพร พูลขวญั สตรีศึกษา
28 นางสาว นิรมล เขตเจริญ สตรีศึกษา
29 นางสาว จุฑาภรณ์ พลตั้ง สตรีศึกษา
30 นางสาว กญัญารัตน์ จนัทร์ดิษฐ สตรีศึกษา
31 นางสาว พลอยไพลิน อุตสาหะ สตรีศึกษา
32 นางสาว นนัทกานต์ ประสาร สตรีศึกษา
33 นางสาว ปรียากร พ่อปัญญา สตรีศึกษา
34 นางสาว อินทิรา อินทิจนัทร์ สตรีศึกษา
35 นางสาว ชนกวนนัท์ จิตไทย สตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา



ห้องสอบท่ี 7 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6403
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว จนัทร์ธิมาพร สิงห์คลี สตรีศึกษา
2 นางสาว ชนญัธิดา พิกุลนามวงศ์ สตรีศึกษา
3 นางสาว ณัฐนิชา ทิพวลัย์ สตรีศึกษา
4 นางสาว เดือนฉาย สืบสิมมา สตรีศึกษา
5 นางสาว ทิพยน์ารา สายทองค า สตรีศึกษา
6 นางสาว ธารน ้า จนัทร์ขอนแก่น สตรีศึกษา
7 นางสาว นคนนัทน์ จนัทพาหะ สตรีศึกษา
8 นางสาว ปริชญา สมนอก สตรีศึกษา
9 นางสาว ปาริชาติ ปัจจยั สตรีศึกษา
10 นางสาว ปิยภรณ์ สุพร สตรีศึกษา
11 นางสาว ปิยวรรณ ขนัสู้การ สตรีศึกษา
12 นางสาว พรประภา ค าชาย สตรีศึกษา
13 นางสาว พิมพม์าดา ญาณนะพงศ์ สตรีศึกษา
14 นางสาว เพญ็พร ลาดนอก สตรีศึกษา
15 นางสาว ภทัรชฬิฎา แสนมหาชยั สตรีศึกษา
16 นางสาว มนธิรา สนธิรักษ์ สตรีศึกษา
17 นางสาว เมริษา รินสาธร สตรีศึกษา
18 นางสาว วราภรณ์ โบราณมูล สตรีศึกษา
19 นางสาว สุฑาพร เช่ือได้ สตรีศึกษา
20 นางสาว สุทธญาณ์ สาระพล สตรีศึกษา
21 นางสาว อรัญญา จนัทร์ศรี สตรีศึกษา
22 นางสาว อรัญญา ณะตะวนั สตรีศึกษา
23 นาย ชินวตัร มูลพาที สตรีศึกษา
24 นาย ปฏิภาณ แก่นนาค า สตรีศึกษา
25 นาย ประพจน์ วินทชยั สตรีศึกษา
26 นาย พงษธร พิมดี สตรีศึกษา
27 นางสาว ธนิสร ชารีผาย สตรีศึกษา
28 นางสาว จิตรลดา กลาง สตรีศึกษา
29 นางสาว ชนกนนัท์ โฉมกระโทก สตรีศึกษา
30 นางสาว ศิริลกัษณ์ สุริโย สตรีศึกษา
31 นางสาว พจณิชา บุญสงค์ สตรีศึกษา
32 นางสาว อจัฉรา โทละ สตรีศึกษา
33 นางสาว กาญจนาภรณ์ วินทะไชย สตรีศึกษา
34 นางสาว จิรัฐิพร จนัทมนั สตรีศึกษา
35 นางสาว ปิยธิดา จนัทร์ภกัดี สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 8 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6404
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว สุกานตด์า พงษเ์หล่าง้ิว สตรีศึกษา
2 นางสาว สุธาสินี แสงทอง สตรีศึกษา
3 นางสาว กญัญาพชัร สุทธิสน สตรีศึกษา
4 นางสาว ปริณดา อินทะรักษ์ สตรีศึกษา
5 นางสาว กชกร นึกมี สตรีศึกษา
6 นางสาว พรไพลิน พนันาเคน สตรีศึกษา
7 นางสาว พิมพช์นก รู้ยืนยง สตรีศึกษา
8 นางสาว อริสา แกว้เมืองกลาง สตรีศึกษา
9 นางสาว วาสนา คตภูธร สตรีศึกษา
10 นางสาว กญัญาณัฐ อศัวภูมิ สตรีศึกษา
11 นางสาว นฏัฐธิดา จนัทะดวง สตรีศึกษา
12 นางสาว รัญชิดา ขจรภพ สตรีศึกษา
13 นางสาว กนกอร รัตนธงชยั สตรีศึกษา
14 นางสาว ธวชินี ธรรมปัทม์ สตรีศึกษา
15 นางสาว เบญจมาภรณ์ บูระพนัธ์ สตรีศึกษา
16 นางสาว ปิยากร อารีเอ้ือ สตรีศึกษา
17 นางสาว รุ่งศศิธร วิจิตขะจี สตรีศึกษา
18 นางสาว วรัญญา วงษร์าช สตรีศึกษา
19 นางสาว วิรดา ศรีไสล สตรีศึกษา
20 นางสาว ศศิวิมล อุค  า สตรีศึกษา
21 นางสาว ศิริยาพร แน่นอุดร สตรีศึกษา
22 นางสาว ศิริวรรณ สีลาเกตุ สตรีศึกษา
23 นางสาว ศุภนุช ประจนัพล สตรีศึกษา
24 นางสาว สุพชัชา อ าคา สตรีศึกษา
25 นางสาว อรทยั วฒันภกัดี สตรีศึกษา
26 นางสาว อารยา วิชพล สตรีศึกษา
27 นางสาว ปริยาภทัร ศรีละคร สตรีศึกษา
28 นาย กฤษฎา ทีล้ินฟ้า สตรีศึกษา
29 นางสาว อนนัตา ฤทธิธรรม สตรีศึกษา
30 นางสาว ศิริญาภรณ์ วินทะชยั สตรีศึกษา
31 นางสาว จุฑามาศ ธนานนัต์ สตรีศึกษา
32 นางสาว ณัญญา กองนาเรียง สตรีศึกษา
33 นางสาว พิมพกานต์ เคหาบาล สตรีศึกษา
34 นางสาว สุกฤตยา เทียมจนัทร์ สตรีศึกษา
35 นางสาว วจิราพร บุญญาม่ิง สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 9 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6405
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ปัณฑิตา งามฉวี สตรีศึกษา
2 นางสาว ธนภรณ์ สิทธิยา สตรีศึกษา
3 นางสาว เพญ็พิชา ไชยวุธ สตรีศึกษา
4 นางสาว อุมาพร นาคหม่ืนไวย สตรีศึกษา
5 นางสาว มะลิไทย ไชยกนัยา สตรีศึกษา
6 นางสาว ทกัษพร ศิลานนท์ สตรีศึกษา
7 นางสาว สุภารัตน์ มณีโชติ สตรีศึกษา
8 นางสาว วนชัชญา แสนทองค า สตรีศึกษา
9 นางสาว ชนิตา ธิมายอม สตรีศึกษา
10 นางสาว มานิตา วิเชียรศรี สตรีศึกษา
11 นางสาว คณาพร บุญสมยา สตรีศึกษา
12 นางสาว จิราพร วินทะไชย สตรีศึกษา
13 นางสาว จิรารัตน์ ใจเพียน สตรีศึกษา
14 นางสาว ชลระษา อรรคดี สตรีศึกษา
15 นางสาว ธญัญาพร ศิริสอน สตรีศึกษา
16 นางสาว แพรวตา ศรีไชยวาล สตรีศึกษา
17 นางสาว ภกัด์ิวดี วิชาชยั สตรีศึกษา
18 นางสาว ลลิตา ผ่านส าแดง สตรีศึกษา
19 นางสาว สุธารัตน์ สารจนัทร์ สตรีศึกษา
20 นางสาว อภิสรา อรกุล สตรีศึกษา
21 นางสาว อรกญัญา แวดอุดม สตรีศึกษา
22 นางสาว อลิษา มะลาศรี สตรีศึกษา
23 นาย เกียรติศกัด์ิ ศรีแกว้ สตรีศึกษา
24 นาย ณัฐวฒัน์ วิเศษศรี สตรีศึกษา
25 นาย ธีรวฒัน์ จนัเสถียร สตรีศึกษา
26 นาย ปุริม พุทธิเกียรติ สตรีศึกษา
27 นาย พงษพิ์พฒัน์ คาดพนัโน สตรีศึกษา
28 นาย ศศิลากรณ์ ศิริเวช สตรีศึกษา
29 นาย กญัจน์ณิชา ภูโคกนา สตรีศึกษา
30 นาย สรายทุธ อารีเอ้ือ สตรีศึกษา
31 นาย สนัติภาพ สีแพงมล สตรีศึกษา
32 นาย อนุสิทธ์ิ สมบูรณ์ * สตรีศึกษา
33 นางสาว วรรณวนชั สีหานาถ สตรีศึกษา
34 นางสาว สิริวรรณ์ คงคาพนัธ์ สตรีศึกษา
35 นางสาว วิไลพร ค าฤาชา สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 10 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6406
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว กวินธิดา เวียงกมล สตรีศึกษา
2 นางสาว ปพิชญา เคหาบาล สตรีศึกษา
3 นางสาว สิริวิมล อนัทะไชย สตรีศึกษา
4 นางสาว สุชาดา วิระษร สตรีศึกษา
5 นางสาว ภูษณิศา พูลวงษ์ สตรีศึกษา
6 นางสาว หทยัชนก จนัทร์ขอนแก่น สตรีศึกษา
7 นางสาว กนกวรรณ อาจวิเชียร สตรีศึกษา
8 นางสาว กีรติยา หลวงลา สตรีศึกษา
9 นางสาว จิรัชยา แดงจนัทึก สตรีศึกษา
10 นางสาว ณัฐยากร ศรีอุดร สตรีศึกษา
11 นางสาว ธนชัชา ชยัพานิชย ์* สตรีศึกษา
12 นางสาว ธนญัญา นิติวฒันะ สตรีศึกษา
13 นางสาว บญัจรัตน์ โยธีเสวต สตรีศึกษา
14 นางสาว ปนดัดา ศรีดว้ง สตรีศึกษา
15 นางสาว ปราณปริยา มาป้อง สตรีศึกษา
16 นางสาว พรชิตา โลหะเลิศ สตรีศึกษา
17 นางสาว พชัราภรณ์ พูลสุวรรณ์ สตรีศึกษา
18 นางสาว ภคนนัท์ โพธ์ิศรีราช สตรีศึกษา
19 นางสาว มณัฑนา มนปราณีต สตรีศึกษา
20 นางสาว สุภาวดี เอกสินธุ์ สตรีศึกษา
21 นางสาว อภชัรา สุระพนัธ์ สตรีศึกษา
22 นาย ทดัทยั พบวนัดี สตรีศึกษา
23 นาย ภูวนาท สวสัเอ้ือ สตรีศึกษา
24 นาย ภูวเนตร สวสัเอ้ือ สตรีศึกษา
25 นางสาว พรสวรรค์ จนัทร์แสน สตรีศึกษา
26 นางสาว พิยะดา ไชยรา สตรีศึกษา
27 นางสาว จรรยาพร เรืองโรจน์ สตรีศึกษา
28 นางสาว ชนาธิป สงัฆมณี สตรีศึกษา
29 นางสาว ญาณิศา สุระมณี สตรีศึกษา
30 นางสาว คคนมัพร ริคารมย์ สตรีศึกษา
31 นางสาว นภสัสร สืบพงษเ์สือ สตรีศึกษา
32 นางสาว กุสุมา ยิ่งก าแหง สตรีศึกษา
33 นางสาว ณปภชั วนันิจ สตรีศึกษา
34 นางสาว สุธาพร แกว้เมืองทอง สตรีศึกษา
35 นางสาว อริศรา สมบติัหลาย สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 11 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6407
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว โชนรังสี โพธิกะ สตรีศึกษา
2 นางสาว นนัทิยา ไชยสิงห์ สตรีศึกษา
3 นางสาว จุฑารัตน์ หตัชยั สตรีศึกษา
4 นางสาว ขตัติยาภรณ์ นนัทะวงค์ สตรีศึกษา
5 นางสาว ปาลิตา บุญยวุฒิ สตรีศึกษา
6 นางสาว ดลณี จิตวิขาม สตรีศึกษา
7 นางสาว ณัฐชรินทร์ บริบูรณ์ สตรีศึกษา
8 นางสาว ผกามาศ พงษจิ์ตภกัด์ิ สตรีศึกษา
9 นางสาว จุฑามาศ ชา้งทอง สตรีศึกษา
10 นางสาว ณัฐธิดา พจนียน์นท์ สตรีศึกษา
11 นางสาว นภสัสร สินธุชาติ สตรีศึกษา
12 นางสาว นทักาญจน์ ไชยโสกเชือก สตรีศึกษา
13 นางสาว นนัธิกานต์ บุญทองลว้น สตรีศึกษา
14 นางสาว ปนดัดา หดัสะดี สตรีศึกษา
15 นางสาว ปิยะวรรณ เวียงแก สตรีศึกษา
16 นางสาว พชัลิดา นราวงั สตรีศึกษา
17 นางสาว พิตตินนัท์ ศาลานอ้ย สตรีศึกษา
18 นางสาว มณทิชา ขนัธะสะอาด สตรีศึกษา
19 นางสาว มนชัญา เกตุพนัธ์ สตรีศึกษา
20 นางสาว วิศรุตา อุส่าห์ สตรีศึกษา
21 นางสาว ศศิธร นนทฤทธ์ิ สตรีศึกษา
22 นางสาว ศุภธชาวดี พูลสวสัด์ิ สตรีศึกษา
23 นางสาว ศุภิสรา โสภา สตรีศึกษา
24 นางสาว สุภาวดี ก าสมุทร สตรีศึกษา
25 นางสาว อรญา อนุพนัธ์ สตรีศึกษา
26 นางสาว มุทิตา นุชิตภาพ สตรีศึกษา
27 นางสาว อารียา สุวรรณค า สตรีศึกษา
28 นางสาว กมลรัตน์ ถวิลผล สตรีศึกษา
29 นางสาว กุลขนิฐ บุตรชน สตรีศึกษา
30 นางสาว ณัชชา เวียงวิเศษ สตรีศึกษา
31 นาย อมัรินไมเคิล โคต้ส์ สตรีศึกษา
32 นางสาว พีระภทัร พนัธุมี สตรีศึกษา
33 นางสาว ณัฏฐณิชา ใจมัน่ สตรีศึกษา
34 นางสาว ธนัยธรณ์ แสนอุ่น สตรีศึกษา
35 นางสาว จิณัฐตา หวานใจ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 12 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 5102
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว จิราภา เพง็จนัทร์ สตรีศึกษา
2 นางสาว จุฑามณี โยธายทุธ สตรีศึกษา
3 นางสาว ชญานิศ ตาลอ าไพ สตรีศึกษา
4 นางสาว ชญัญานุช สุทธิบาก สตรีศึกษา
5 นางสาว ชุติกาญจน์ พ่ึงตน สตรีศึกษา
6 นางสาว ณัฐลดา พลัวลั สตรีศึกษา
7 นางสาว ปภาวรินท์ จนันะรา สตรีศึกษา
8 นางสาว ไผ่หวาน โลหะเลิศ สตรีศึกษา
9 นางสาว รัตนรัตน์ เลิศวิชากุล สตรีศึกษา
10 นางสาว วราภรณ์ ศรีอุดร สตรีศึกษา
11 นางสาว สุชญัญา ขาวทอง สตรีศึกษา
12 นางสาว ณัฐภสัสร โกฎิแสน สตรีศึกษา
13 นางสาว นภพรรษภรณ์ วนัพฤติ สตรีศึกษา
14 นางสาว ภคมน วงศช์าดากุล สตรีศึกษา
15 นางสาว มารีย์ จนัสุพรรณ์ สตรีศึกษา
16 นางสาว ศศิธร สาไชยนัต์ สตรีศึกษา
17 นางสาว ศิรภสัสร บุญมัง่มี สตรีศึกษา
18 นางสาว กิตติพร พนมสินธุ์ สตรีศึกษา
19 นางสาว ธญัชนก สินธุชน สตรีศึกษา
20 นาย ณัฐพฒัน์ ลาดสุวรรณ สตรีศึกษา
21 นาย ภทัรพงศ์ ลครพล สตรีศึกษา
22 นางสาว ชนมช์นก แน่นอุดร สตรีศึกษา
23 นางสาว ปราณปริยา พนัธุมาตย์ สตรีศึกษา
24 นางสาว ลลิตา กอสุระ สตรีศึกษา
25 นางสาว อนิสา วิสูงเร สตรีศึกษา
26 นางสาว กนกวรรณ แสนประดิษฐ์ สตรีศึกษา
27 นางสาว คีตภทัร นามไพรสนัต์ สตรีศึกษา
28 นางสาว จิราพร ผดุงกิจ สตรีศึกษา
29 นางสาว ณัฐธิดา ค าช่ืน สตรีศึกษา
30 นางสาว บุษบา นิมิตรไตรวงค์ สตรีศึกษา
31 นางสาว ณิชาภทัร ทองดี สตรีศึกษา
32 นางสาว ณัฎฐา เชาวนเมธา สตรีศึกษา
33 นางสาว ธนวนัต์ จนัทมูล สตรีศึกษา
34 นางสาว พิชญาภา สิงห์เสนา สตรีศึกษา
35 นางสาว มญัฑิตา จุฑางกูร สตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา



ห้องสอบท่ี 13 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 5103
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ลกัษิกา จนัทร์ฉาย สตรีศึกษา
2 นางสาว เอรินยา แสงหวัชา้ง สตรีศึกษา
3 นางสาว ชนญัญา เสาร์วิบูลย์ สตรีศึกษา
4 นางสาว ญาดา บุญบรรลุ สตรีศึกษา
5 นางสาว ณัฐนาถ สมภกัดี สตรีศึกษา
6 นางสาว ณิชา คณาศรี สตรีศึกษา
7 นางสาว ธนัยพร จนัทมงคล สตรีศึกษา
8 นางสาว ภทัจิรา แวดโส สตรีศึกษา
9 นางสาว มานิตา การะเกษ สตรีศึกษา
10 นางสาว วิชชานนัท์ ทะวะลี สตรีศึกษา
11 นางสาว อทิติยา ชมภูวิเศษ สตรีศึกษา
12 นางสาว ณัฐพชัร ข่องแรง สตรีศึกษา
13 นางสาว ประภาพร เวียงนนท์ สตรีศึกษา
14 นางสาว ปียว์รา กุนนั สตรีศึกษา
15 นางสาว ลกัษมณ วรรณไทย สตรีศึกษา
16 นางสาว วริศรา วรรณไทย สตรีศึกษา
17 นางสาว ศิรประภา ทองดี สตรีศึกษา
18 นางสาว สิริกร เยน็ทรัพย์ สตรีศึกษา
19 นางสาว ณัจฉรียา ศรีวนค ้า สตรีศึกษา
20 นางสาว ธนญัญา ปัญญาเดชสกุล สตรีศึกษา
21 นางสาว สุปัณทิตา นินสีลา สตรีศึกษา
22 นางสาว กลัยาภรณ์ เนตรวงศ์ สตรีศึกษา
23 นางสาว พฒันพรรณ สมยาภกัดี สตรีศึกษา
24 นางสาว กนกลดา ศิริสาร สตรีศึกษา
25 นางสาว กนัติศา สายเช้ือ สตรีศึกษา
26 นางสาว ปพิชญา พลวุฒิ สตรีศึกษา
27 นางสาว อภิรดี แน่นอุดร สตรีศึกษา
28 นางสาว สิริกร ชคตัตรัย สตรีศึกษา
29 นาย ศิระพชัร์ แกว้เชียงใต้ สตรีศึกษา
30 นาย ปิยบุญฤทธ์ิ พูลชยันาท สตรีศึกษา
31 นาย รัฐรวี เยน็วฒันา สตรีศึกษา
32 นาย อุดมศกัด์ิ จนัทคดั สตรีศึกษา
33 นางสาว ชญาน์นินท์ บุญมาก สตรีศึกษา
34 นางสาว ฐาปนี พวงธรรม สตรีศึกษา
35 นางสาว จริสตา ภาวินนัท์ สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 14 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 5104
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ณัฐชยา ไพศาลภาณุมาศ สตรีศึกษา
2 นางสาว ภานรินทร์ ภูล าสตัย์ สตรีศึกษา
3 นางสาว โศภิตสุดา สารผล สตรีศึกษา
4 นางสาว ภูษณิชา บุญวิเศษ สตรีศึกษา
5 นางสาว รัทรธิดา สุระพนัธุ์ สตรีศึกษา
6 นางสาว สุพตัรา ตะโก สตรีศึกษา
7 นางสาว กชกร ทา้วบุตร สตรีศึกษา
8 นางสาว กนกพิชญ์ พงษไ์ทย สตรีศึกษา
9 นางสาว ฐิติพร ศรีเชียงขวาง สตรีศึกษา
10 นางสาว รุ่งนภา ธิติเมธาวฒัน์ สตรีศึกษา
11 นางสาว วชิรญาณ์ จนัทรประทกัษ์ สตรีศึกษา
12 นางสาว ไอยเรศ จอกถม สตรีศึกษา
13 นางสาว ธญัชนก แน่นอุดร สตรีศึกษา
14 นางสาว ปาริฉตัร ภูมิมะลา สตรีศึกษา
15 นางสาว พชัราภา สมทรัพย์ สตรีศึกษา
16 นางสาว ศศิกานต์ กองสอน สตรีศึกษา
17 นางสาว สุนิตตา ศรีเชียงขวาง สตรีศึกษา
18 นางสาว อริสรา ปัสสาค า สตรีศึกษา
19 นางสาว กิรณา วิเวกวิน สตรีศึกษา
20 นางสาว ณัฐณิชา แน่นอุดร สตรีศึกษา
21 นางสาว กฤติยาลกัษณ์ วินทะไชย สตรีศึกษา
22 นางสาว ชชัฎาภรณ์ เจริญมาตร สตรีศึกษา
23 นางสาว นนัทชพร แสนยะบุตร สตรีศึกษา
24 นางสาว บุษบา มูลทรัพย์ สตรีศึกษา
25 นางสาว วณิชชา กุลพิพิษ สตรีศึกษา
26 นางสาว วิชญาดา โพธ์ิกลาง สตรีศึกษา
27 นางสาว วิภาวี สุชยัสงค์ สตรีศึกษา
28 นางสาว ณัฐวดี มีสวสัด์ิ สตรีศึกษา
29 นางสาว ภทรพร กญัยวงศห์า สตรีศึกษา
30 นางสาว บุญรักษา ศรีเกษร สตรีศึกษา
31 นางสาว ศรัณยพ์ร ป้องค าสิงห์ สตรีศึกษา
32 นางสาว ยวุสินี สุราอามาตย์ สตรีศึกษา
33 นาย ชิษณุพงศ์ สุขเพสน์ สตรีศึกษา
34 นาย พิริยธรรม วีรษรเลิศสกุล สตรีศึกษา
35 นาย วีระกิตต์ ธนนัตช์ยัวรากุล สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 15 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 5105
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นาย วรินทร จนัทร์เทพย์ สตรีศึกษา
2 นางสาว กุลนนัทน์ มะลิยา สตรีศึกษา
3 นางสาว ปาณิสรา สุภาพ สตรีศึกษา
4 นางสาว ชนาพร สุริโย สตรีศึกษา
5 นางสาว ฐิญาดา ยรุะไพร สตรีศึกษา
6 นางสาว ธญัญรัตน์ อาจหาญ สตรีศึกษา
7 นางสาว ณญาตา สารคาญ สตรีศึกษา
8 นางสาว ธนาพร ธนะพนัธ์ สตรีศึกษา
9 นางสาว ประกายดาว เก่งเกษม สตรีศึกษา
10 นาย ธนดล แกว้ไวยทุธ สตรีศึกษา
11 นาย ชนวีร์ มัน่คง สตรีศึกษา
12 นาย พลลภตัม์ ณัฎฐ์ชนากานต์ สตรีศึกษา
13 นาย ภูมิแผ่นดิน ก ามนัตะคุณ สตรีศึกษา
14 นาย ไชยฤทธ์ิ กกฝ้าย สตรีศึกษา
15 นาย ธนทั พืชน์ไพบูลย์ สตรีศึกษา
16 นาย ธีรสิทธิ วรวฒัน์ สตรีศึกษา
17 นาย ราเชน มีหอม สตรีศึกษา
18 นางสาว ณัชชา ปักการะเน สตรีศึกษา
19 นางสาว ฉพัพรรนรังสี สุวรรณชาติ สตรีศึกษา
20 นางสาว ชนิดาภา เครือขวญั สตรีศึกษา
21 นางสาว ณัฏฐเนตร ด่านขนุทด สตรีศึกษา
22 นางสาว บุณยวีร์ เอกษตัริย์ สตรีศึกษา
23 นางสาว พิชชา โลเ้จริญรัตน์ สตรีศึกษา
24 นางสาว พิชญธิดา อินทะชยั สตรีศึกษา
25 นางสาว เพญ็พิตรา จนัทวงศ์ สตรีศึกษา
26 นางสาว อารียา โรดา้ สตรีศึกษา
27 นางสาว จิรัชญา ปิยะนารถ สตรีศึกษา
28 นางสาว ณัฐณิชา ธนทรัพยสิ์น สตรีศึกษา
29 นางสาว อรปรียา ธรรมสถิตยพ์ร สตรีศึกษา
30 นางสาว ปรียาภทัร ภูมี สตรีศึกษา
31 นางสาว ปารวี ประนดัทานงั สตรีศึกษา
32 นางสาว พรรวษา ประทุมขนัธ์ สตรีศึกษา
33 นางสาว มนตม์นสั โพธ์ิสูง สตรีศึกษา
34 นางสาว ศุภสุตา มงคลแจ่มจิตต์ สตรีศึกษา
35 นางสาว กิตติญา สิทธิสวนจิก สตรีศึกษา

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล



ห้องสอบท่ี 16 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 5207
ล าดบัท่ี โรงเรียน

1 นางสาว ณัฐฐาวดี ศรีสุข สตรีศึกษา
2 นางสาว กนกวรรณ อ่ึงช่ืน จตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก

3 นางสาว ปณัดฎา วรรณสิงห์ จตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก

4 นางสาว พรรษมน สกุลพูนทรัพย์ จตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก

5 นางสาว พทัธ์ธีรา ข่าขนัมะลี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
6 นางสาว ภทัทิยา กลัพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
7 นาย เกียรติศกัด์ิ ชยัเฉลิม วาปีปทุม
8 นางสาว ฐิติชญา นาประจกัษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
9 นาย รัฐภูมิ คลงัส าโรง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
10 นาย ณัฐกานต์ รัตนภกัดี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
11 นางสาว อธิชา นาใจดี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
12 นาย จิรายุ มงคลแก่นทราย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
13 นางสาว ชวลัรัตน์ ศิริภกัด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
14 นาย ธนภูมิ วีระพนัธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
15 นาย ปาณนนัท์ พนัธะศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
16 นางสาว ปุณปรีญา สดมพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
17 นาย จิรโชติ เชิดกร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
18 นางสาว ชาลิษา ภาคมฤค ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
19 นาย ณัฐกานต์ รัตนภกัดี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
20 เด็กหญิง วริศรา กุลสุวรรณ อนุบาลร้อยเอ็ด
21 นางสาว นารีรัตน์ ศิรารักษณ์ อาจสามารถวิทยา
22 นางสาว ณัฐทริกา บุญชมภู อาจสามารถวิทยา
23 นาย วรชิต สาลี ศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา

24 นาย ศุภกฤต โบราณมูล ศรีสมเด็จพิมพพ์ฒันาวิทยา

25 นางสาว ศรัณยภ์ทัร จนัทร์เพง็ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
26 นางสาว ณัฐวรา ธวนัทา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
27 นางสาว ธีริศรา เกษตรสินธุ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
28 นางสาว พทัธ์ธีรา เศรษฐากา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
29 นางสาว อจัฉริยา วิเศษวงษา พนมไพรวิทยาคาร
30 นางสาว ชุธิดา นามวิเศษ พนมไพรวิทยาคาร
31 นางสาว ชญัญา ปรือปรัก  พนมไพรวิทยาคาร
32 นางสาว ศุภดา เลิศพนัธุ์ พนมไพรวิทยาคาร
33 นางสาว ม่ิงกมล ครองศรัทธา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั
34 นางสาว ปริณดา เล็บขาว พนมไพรวิทยาคาร

สอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย คร้ังท่ี 9 โรงเรียนสตรีศึกษา

ช่ือ - สกุล


