
หองสอบที่ 1 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 4401

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่ รางวัล

1 นางสาว กชกร ไชยฮนิต สตรีศึกษา 49 14

2 นางสาว กนกวรรณ วิชัย สตรีศึกษา 49 14

3 นางสาว ปานดาว บุญสมศรี สตรีศกึษา 57 6 ชมเชย 3

4 นางสาว สุทธิกานต สีดามาตย สตรีศึกษา 48 15

5 นางสาว พิชาวีร นพชัยวัชรนนท สตรีศกึษา 47 16

6 นางสาว พิมพชมพูนุช พิมภู สตรีศกึษา 39 24

7 นางสาว ชนกนันท โสภาพล สตรีศกึษา 44 19

8 นางสาว ณัฐสนิี ยานู สตรีศกึษา 52 11

9 นางสาว ณัฏฐาวีรนุช โพธ์ิงาม สตรีศกึษา 41 22

10 นางสาว อภิญญา กิจบุญ สตรีศกึษา 49 14

11 นาย รัฐภูมิ ออนนางาม สตรีศกึษา - ขาดสอบ

12 นาย คณิศร วินทะไชย สตรีศึกษา 28 35

13 นาย พรพิสิษฐ อินทสุวรรณ สตรีศึกษา 42 21

14 นาย พสธร จันทะบุดศรี สตรีศกึษา 31 32

15 นาย ไวทยา จันทโสก สตรีศกึษา - ขาดสอบ

16 นางสาว ณัฐกฤตา ดาจันทร สตรีศึกษา 44 19

17 นางสาว ธัญญนันท นันตะเวช สตรีศกึษา 43 20

18 นางสาว พรชนก ไทยกูล สตรีศกึษา 45 18

19 นางสาว พรวดี สรุัส สตรีศกึษา 46 17

20 นางสาว ภัทรานิษฐ เวียงนนท สตรีศึกษา 36 27

21 นางสาว ศิรประภา ศริิเกษ สตรีศกึษา 43 20

22 นางสาว ชิดชนก สาระวิถี สตรีศึกษา 32 31

23 นางสาว ชมพูนุช บัวสิงห สตรีศึกษา 40 23

24 นางสาว ปาริฉัตร เศษสรรพ สตรีศึกษา 31 32

25 นางสาว รัชนก อิสระพงสกุล สตรีศึกษา 37 26

26 นางสาว วริศรา กุลสุวรรณ สตรีศึกษา 39 24

27 นางสาว สุพิชฌาย บุดดา สตรีศกึษา - ขาดสอบ

28 นางสาว กัณฐิกา นอยบุดดี สตรีศึกษา - ขาดสอบ

29 นางสาว พิมลวรรณ การประกอบ สตรีศึกษา 49 14

30 นางสาว วิพัตตรา นันสูงเนิน สตรีศกึษา 46 17

31 นางสาว กณิกนันต จอมคําสิงห สตรีศกึษา 37 26

32 นางสาว จิรภิญญา อินทมนต สตรีศึกษา 45 18

33 นางสาว ชนาการต บานเวียง สตรีศกึษา 47 16

34 นางสาว พรรณทิพย ประเสริฐสังข สตรีศึกษา 42 21

35 นางสาว วรัญญา รองนาน สตรีศกึษา 45 18

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 2 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 4402

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว สุจิรา บุญเกิด สตรีศกึษา 49 14

2 นางสาว ศุภักษร เอี่ยมมาลา สตรีศกึษา 49 14

3 นางสาว กัญญาณัฐ วุฒินิรันดรกูล สตรีศึกษา 37 26

4 นางสาว ครองขวัญ โชติพรม สตรีศึกษา 44 19

5 นางสาว กัญญาภัค ทรัพยมาก สตรีศกึษา 47 16

6 นางสาว ฉัตรติกานต อุปแกว สตรีศกึษา 44 19

7 นางสาว นภาทิพย สงวนศรี สตรีศึกษา 52 11

8 นางสาว นัทธหทยั กาญจนสาธิต สตรีศกึษา 43 20

9 นางสาว ภัณฑิรา นระชาญ สตรีศกึษา - ขาดสอบ

10 นางสาว ศิริรัตน จันทมาลา สตรีศกึษา 51 12

11 นางสาว สนิฎา ศรีเสมอ สตรีศึกษา 45 18

12 นางสาว สุทธิประภา อุนเจริญ สตรีศึกษา 44 19

13 นางสาว อริญญา มังศรี สตรีศกึษา 41 22

14 นางสาว อริสรา บังจันทร สตรีศึกษา 37 26

15 นางสาว อริสรา สตัยาคุณ สตรีศกึษา 40 23

16 นาย จรรยาวุฒิ ยมรัตน สตรีศกึษา - ขาดสอบ

17 นาย กันตวิชญ หันชยัเนาว สตรีศึกษา - ขาดสอบ

18 นาย ณัฏฐนันท กุลทิกวด สตรีศกึษา 30 33

19 นาย ธนภัทร วิเศษวิสัย สตรีศกึษา 48 15

20 นาย ธัญเทพ ชูเสนผม สตรีศกึษา 44 19

21 นาย พงษศกัดิ์ ออนสงค สตรีศกึษา 35 28

22 นาย วีรภัทร ศรีโยธี สตรีศกึษา 35 28

23 นาย สิริวัตน อําพันธ สตรีศกึษา 36 27

24 นางสาว กัญญากร ศลิปกิจ สตรีศกึษา 34 29

25 นางสาว ธนัตพร กาญจนหงษ สตรีศึกษา 33 30

26 นางสาว สิริกาญจน หารภูมิ สตรีศึกษา 48 15

27 นางสาว ธัญสมร วิเชียรโรจน สตรีศกึษา 38 25

28 นางสาว เพชรดา นุริตมนต สตรีศึกษา 39 24

29 นางสาว ภัทรพรรณ การสราง สตรีศึกษา 33 30

30 นางสาว มลธิชา สินทพ สตรีศึกษา 41 22

31 นางสาว สุวิชา บุญวิเศษ สตรีศึกษา 32 31

32 นางสาว ศิริแกว ธนานันต สตรีศึกษา 35 28

33 นางสาว ศิริรัตน ธรรมปทม สตรีศึกษา 50 13

34 นางสาว พัชรพรรณ ธรรมเสนา สตรีศกึษา 35 28

35 นางสาว กฤติพร วิเศษไสย สตรีศึกษา 30 33

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 3 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 4403

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว กวิสรา วัลยผล สตรีศึกษา 36 27

2 นางสาว เกษสุดา กุกุดเรือ สตรีศึกษา 25 38

3 นางสาว เขมจิรา สารจันทร สตรีศกึษา 26 37

4 นางสาว เขมิสรา ชลเทพ สตรีศึกษา 34 29

5 นางสาว จารุวรรณ สุบิน สตรีศกึษา 46 17

6 นางสาว จุติพร สารวิวรรณ สตรีศึกษา 38 25

7 นางสาว ชลิดา คําสิงห สตรีศกึษา 41 22

8 นางสาว ณัชชา หินออน สตรีศกึษา - ขาดสอบ

9 นางสาว ณัฐธิดา อาจพงษา สตรีศึกษา 35 28

10 นางสาว นันทวรรณ หลวงจันทร สตรีศกึษา 41 22

11 นางสาว เบญจมาศ สินบุญ สตรีศกึษา 27 36

12 นางสาว ปนัสนัน เกิดเจริญ สตรีศึกษา 29 34

13 นางสาว รินรดา จําเดมิ สตรีศึกษา 31 32

14 นางสาว ศิริกัญญา บัวละคุณ สตรีศกึษา 38 25

15 นางสาว สุทธิดา อารีเอื้อ สตรีศึกษา 38 25

16 นางสาว สุพรรษา สารรัตน สตรีศกึษา 33 30

17 นางสาว อาจารียา เขียวสวัสด์ิ สตรีศกึษา 35 28

18 นางสาว อารียา ศรีปดถา สตรีศกึษา 43 20

19 นางสาว นวคณุ ผานสําแดง สตรีศึกษา 40 23

20 นางสาว พิชญา ศรีวะรมย สตรีศกึษา 45 18

21 นาย กิตติพงษ อโนวัน สตรีศกึษา 29 34

22 นาย ธีรเดช รินทะไชย สตรีศึกษา - ขาดสอบ

23 นาย พชรพล ไชยมี สตรีศกึษา 44 19

24 นาย ศักธิชาญ ขวาภักดี สตรีศึกษา 27 36

25 นาย ศุภโชค ดาบุญ สตรีศึกษา 20 43

26 นางสาว ศิรภัสสร ยอดจันดา สตรีศึกษา 49 14

27 นางสาว ภัทราภรณ ศรีสุวรรณ สตรีศกึษา - ขาดสอบ

28 นางสาว ปณิตา ขันแข็ง สตรีศกึษา 42 21

29 นางสาว สุพัตรา กัลยา สตรีศกึษา 44 19

30 นางสาว กมลพัชร มานะดี สตรีศกึษา 42 21

31 นางสาว กชพร วัฒทัน สตรีศึกษา - ขาดสอบ

32 นางสาว ภัทรวดี ชาติแกว สตรีศกึษา - ขาดสอบ

33 นางสาว ปทมพร วิจิตขะจี สตรีศกึษา - ขาดสอบ

34 นางสาว ปาริฉัตร กระแสจันทร สตรีศึกษา - ขาดสอบ

35 นางสาว กัญญา โคทนา สตรีศกึษา 25 38

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 4 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 4404

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว กุลธิดา กนกหงษ สตรีศึกษา 48 15

2 นางสาว เกศรินทร กุลวงค สตรีศึกษา 39 24

3 นางสาว จิรัฐตกิาล ผานสําแดง สตรีศกึษา 34 29

4 นางสาว จีราวรรณ มะณีสรอย สตรีศกึษา 42 21

5 นางสาว ฉันทชนก ศาลาฤทธ์ิ สตรีศึกษา 29 34

6 นางสาว ชวิษา นาวัลย สตรีศกึษา 36 27

7 นางสาว ดวงเดือน จันทรโด สตรีศึกษา - ขาดสอบ

8 นางสาว ธมลวรรณ ขุมทอง สตรีศึกษา - ขาดสอบ

9 นางสาว น้ําทิพย ชํานาญเอื้อ สตรีศกึษา 27 36

10 นางสาว ประภัสสร แควนเขาเม็ง สตรีศึกษา 36 27

11 นางสาว ปุณนิสา ไชยราช สตรีศกึษา 32 31

12 นางสาว ไพลิน ดอนหัวบอ สตรีศกึษา 34 29

13 นางสาว มณฑกานต เพ็งน้ําคํา สตรีศกึษา 34 29

14 นางสาว ศิริลดา โพธิ์เปยศรี สตรีศึกษา - ขาดสอบ

15 นางสาว สุวนันท วินทะไชย สตรีศึกษา 35 28

16 นางสาว อัญมณี ภูมิทศัน สตรีศกึษา - ขาดสอบ

17 นางสาว อารดา บุญชะโด สตรีศึกษา 33 30

18 นางสาว ไอริณ แหลมเขาทอง สตรีศกึษา 32 31

19 นาย กฤตานนท มูลอําคา สตรีศึกษา 9 47

20 นางสาว ทนตวรรณ ปมแมนปน สตรีศึกษา 46 17

21 นางสาว ณัฏฐกมล ตรีกุล สตรีศกึษา 50 13

22 นางสาว ธัญชนก สิทธิเสนา สตรีศึกษา 46 17

23 นางสาว ธิดาทพิย พิมพมหา สตรีศึกษา 29 34

24 นางสาว พิชชาภา มโนธรรม สตรีศกึษา 36 27

25 นางสาว สิราวรรณ วงคคําจันทร สตรีศึกษา 41 22

26 นางสาว กิตติกานต ผันสวาง สตรีศกึษา 44 19

27 นางสาว ชนาภา สายเย็นประเสริฐ สตรีศกึษา 39 24

28 นางสาว นฤมล วินทะไชย สตรีศึกษา - ขาดสอบ

29 นางสาว ณัฐญาดา ตรีกุล สตรีศึกษา 38 25

30 นางสาว กฤษฎาภรณ ประเสริฐสังข สตรีศึกษา 27 36

31 นางสาว กัลยา ประทุมมาตย สตรีศกึษา 22 41

32 นางสาว กานจณาพร วิฤทธ์ิชัย สตรีศึกษา 41 22

33 นางสาว จิรภัทร เศษวงษ สตรีศึกษา 34 29

34 นางสาว ฐิตินันท พรมมงคล สตรีศกึษา 41 22

35 นางสาว ณฐพร สอนโกษา สตรีศกึษา 35 28

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 5 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 4405

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ณัฐธนาวดี พรมโคตร สตรีศึกษา 27 36

2 นางสาว นฤมล แสงวิเศษ สตรีศกึษา 29 34

3 นางสาว นันทา นัลศรี สตรีศึกษา 39 24

4 นางสาว เบญจภรณ โพธิกะ สตรีศกึษา 39 24

5 นางสาว ปนัดดา วงโคคุม สตรีศกึษา 41 22

6 นางสาว ปรารถนา นาวัลย สตรีศกึษา 37 26

7 นางสาว พิริษา มงคลแกนทราย สตรีศกึษา 34 29

8 นางสาว วรรณธนาพร เผาภูธร สตรีศกึษา 17 46

9 นางสาว วิยะดา สุกุณา สตรีศกึษา 33 30

10 นางสาว ศิริลกัษณ ไชยเนตร สตรีศึกษา 40 23

11 นางสาว สุจิตราวรรณ ขันสีมล สตรีศึกษา 32 31

12 นางสาว สุธาศิณี ทะนงแผลง สตรีศกึษา 42 21

13 นางสาว อารยา ศรีทอง สตรีศกึษา 47 16

14 นางสาว ณัฐณิชา พูลวงษา สตรีศกึษา 44 19

15 นาย กิตติศกัดิ์ จันทรอราม สตรีศึกษา 45 18

16 นาย จิรภาส ธุระกิจ สตรีศึกษา 19 44

17 นาย ธนรัตน ทิพยรัตน สตรีศกึษา 30 33

18 นาย นพกร สุดสน สตรีศกึษา 33 30

19 นาย ประจักร ทิพยมณี สตรีศกึษา 35 28

20 นาย อนิรุตติ์ พงษธนู สตรีศกึษา 33 30

21 นางสาว ศศินภา มีหมั่น สตรีศกึษา 39 24

22 นางสาว อาทติิยา นันทะยักษ สตรีศึกษา 42 21

23 นางสาว สิริวรรณ แกวชนะ สตรีศึกษา 39 24

24 นางสาว ปวีรา รักไท สตรีศึกษา 31 32

25 นางสาว พัฒนภรณ สอนมั่น สตรีศกึษา - ขาดสอบ

26 นางสาว สุภมาส สมมะวัง สตรีศึกษา 39 24

27 นางสาว อาคเนย ใบบง สตรีศกึษา 40 23

28 นางสาว พลอยลดา ณรงคศักดิ์ศรี สตรีศึกษา 38 25

29 นางสาว ชยาภรณ ภูมิเขต สตรีศกึษา 26 37

30 นางสาว ขจาริน สุตะโท สตรีศกึษา 21 42

31 นางสาว ชลลดา พันจริต สตรีศกึษา 28 35

32 นางสาว ชวิศา โชติพันธ สตรีศึกษา 38 25

33 นางสาว ชาลิสา คําทองสุข สตรีศกึษา 23 40

34 นางสาว ชาลิสา ซาชิโย สตรีศกึษา 32 31

35 นางสาว ชุติกาญจน สายวิชัย สตรีศึกษา 38 25

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 6 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 4406

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ฑิฆัมพร กัญญาบุญ สตรีศกึษา 33 30

2 นางสาว ณัฐชานันท เวียงนนท สตรีศึกษา 31 32

3 นางสาว ณัฐณิชา ปญญารมย สตรีศึกษา 30 33

4 นางสาว ณัฐธิดา เท่ียงราช สตรีศกึษา 43 20

5 นางสาว ณัฐสภุา ขันบุรี สตรีศกึษา 40 23

6 นางสาว ธฤษวรรณ ใยพรม สตรีศกึษา - ขาดสอบ

7 นางสาว ธัญสินี สธุรรมรังษี สตรีศึกษา 27 36

8 นางสาว นภาพร เสริมแสง สตรีศึกษา 37 26

9 นางสาว นราวดี บกดํา สตรีศกึษา 34 29

10 นางสาว นริศรา ชรารัตน สตรีศึกษา 30 33

11 นางสาว นวรัตน เร็วรุด สตรีศกึษา 38 25

12 นางสาว ปริชญา สวางวงค สตรีศกึษา 39 24

13 นางสาว พิยฎา มหาราช สตรีศึกษา 37 26

14 นางสาว ภัทรานิษฐ สจัจะวิสัย สตรีศึกษา 37 26

15 นางสาว รุงนภา บุตรโต สตรีศกึษา 41 22

16 นางสาว ศรุดา นิลพันธ สตรีศึกษา 26 37

17 นางสาว สุทธิดา ชะดาลา สตรีศกึษา 36 27

18 นางสาว สุภาวดี วงศโยธา สตรีศกึษา 39 24

19 นางสาว อรปรียา สรวงศริิ สตรีศึกษา 43 20

20 นาย ชินภัทร แสงสวัสดิ์ สตรีศึกษา 40 23

21 นาย กิตติโชติ ธินัน สตรีศกึษา 46 17

22 นาย ชลธาร ชุบศรี สตรีศึกษา 25 38

23 นาย เดชาวัฒน หมั่นทองหลาง สตรีศกึษา 31 32

24 นาย ธนวรรธน ศรีสุนา สตรีศกึษา 27 36

25 นาย ธาราเทพ เฉลิมแสน สตรีศึกษา 36 27

26 นาย ภูริวัฒน โยธาศิริ สตรีศึกษา 30 33

27 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แสนอินทร สตรีศกึษา - ขาดสอบ

28 นางสาว ทรายทอง นรชาญ สตรีศกึษา 44 19

29 นางสาว ศศิวิมล เฉลยพจน สตรีศึกษา 40 23

30 นางสาว ฝนธิชา โกมาลย สตรีศึกษา 48 15

31 นางสาว อณิมา วินทะไชย สตรีศกึษา 35 28

32 นางสาว อุษณี บุรีรัตน สตรีศกึษา 43 20

33 นางสาว วรกมล สุขทวี สตรีศกึษา 37 26

34 นางสาว จุฬาลักษณ อินทชัย สตรีศึกษา 49 14

35 นางสาว ชิดชนก ศรีสวาสดิ์ สตรีศึกษา 28 35

ชื่อ - สกุล

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา



หองสอบที่ 7 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6202

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ณัฐพร หามทอง สตรีศกึษา 46 17

2 นางสาว ธัญวลัย วิเศษวิสัย สตรีศึกษา 52 11

3 นางสาว ปาริชาต ชอนงูเหลือม สตรีศึกษา 43 20

4 นางสาว กมลวรรณ กลวยทอง สตรีศึกษา 37 26

5 นางสาว กุลณัฐ สอนดี สตรีศกึษา 50 13

6 นางสาว เกวลี การดี สตรีศึกษา 31 32

7 นางสาว ชนนัทร ชมบูรณ สตรีศกึษา 27 36

8 นางสาว ณัฐภรณ อินทรโทโล สตรีศกึษา 43 20

9 นางสาว ทวิานันท ลโีคกกลาง สตรีศึกษา 41 22

10 นางสาว ธัญสินี สไุชยสงค สตรีศึกษา 28 35

11 นางสาว นันทวลี เกตุภูงา สตรีศกึษา 34 29

12 นางสาว ปณัตดา เขตบุญใส สตรีศกึษา 28 35

13 นางสาว ภัทรวดี เห็มวงค สตรีศึกษา 31 32

14 นางสาว มณฑิชา โยธานันท สตรีศึกษา 33 30

15 นางสาว มัธนา ดวงปฏิ สตรีศกึษา 46 17

16 นางสาว ยุภาพร พรสวัสดิ์ สตรีศกึษา 40 23

17 นางสาว เยาวเรศ จมะลี สตรีศกึษา 53 10

18 นางสาว รสิกา อรัญมิตร สตรีศึกษา 39 24

19 นางสาว รัตนากร ภิรมยสุข สตรีศกึษา 41 22

20 นางสาว รัมภรดา วงศธรรม สตรีศึกษา 39 24

21 นางสาว วณิชญา ปาสาเนย สตรีศึกษา 40 23

22 นางสาว สุชาวดี แสงทอง สตรีศกึษา 33 30

23 นางสาว สุพิชชา มูลมณี สตรีศกึษา 43 20

24 นางสาว สุพิชฌาย คําภูเมอืง สตรีศกึษา 32 31

25 นาย ชนะภัทร ไชยจันทร สตรีศึกษา 36 27

26 นาย ทิพากร จันหุนี สตรีศกึษา 32 31

27 นาย ธนชาติ ไชยคิรินทร สตรีศกึษา 43 20

28 นาย ภูษิต บุญเชิญ สตรีศึกษา - ขาดสอบ

29 นาย โยธิน ปุริสา สตรีศกึษา 36 27

30 นาย อดิศักดิ์ ธนูรัตน สตรีศกึษา 26 37

31 นาย อาชวิน ศรีไชยวาน สตรีศึกษา - ขาดสอบ

32 นางสาว ฐิติรัตน รัตนมาสถิตย สตรีศกึษา - ขาดสอบ

33 นางสาว พิมพชนก ปกษา สตรีศกึษา 40 23

34 นางสาว มนัสนันท พบวันดี สตรีศึกษา 45 18

35 นางสาว มิ่งขวัญ มิเร สตรีศึกษา - ขาดสอบ

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 8 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6203

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ปุณยภา ไชยมีสุข สตรีศกึษา - ขาดสอบ

2 นางสาว ณัฐพร สุมมาตย สตรีศึกษา 51 12

3 นางสาว ณัฐฐ อิ่มใจ สตรีศกึษา 33 30

4 นางสาว ประภัสสร ฝปากดี สตรีศึกษา 49 14

5 นางสาว พิมชนก เกษศรี สตรีศกึษา 37 26

6 นางสาว ภูวรินทร กานสีรัตน สตรีศกึษา 43 20

7 นางสาว รัฐถาพร แหลงสนาม สตรีศึกษา 24 39

8 นางสาว ชลธาร พลอาจทัน สตรีศึกษา 44 19

9 นาย จุลจักร สบืสําราญ สตรีศึกษา - ขาดสอบ

10 นาย ชิติพัฒน จตุเทน สตรีศึกษา 47 16

11 นาย ธนกฤต คําตะพันธ สตรีศกึษา 37 26

12 นาย ธนัฐฐา ศรีสวัสดิ์ สตรีศกึษา 28 35

13 นาย ศุภกิตต์ิ ชนิดไทย สตรีศกึษา - ขาดสอบ

14 นาย สมพล ขามกุลา สตรีศกึษา 23 40

15 นางสาว ฐิติรัตน ผานสะถิน สตรีศกึษา 43 20

16 นางสาว วิลาสินี จอยนุแสง สตรีศกึษา - ขาดสอบ

17 นางสาว แพรวา บุญมาใส สตรีศกึษา 44 19

18 นางสาว จันทนิภา วรสงิห สตรีศกึษา - ขาดสอบ

19 นางสาว ชลธิชา บุสพันธ สตรีศึกษา 30 33

20 นางสาว ณัฐภรณ อิศรานุวัฒน สตรีศึกษา - ขาดสอบ

21 นางสาว ปทมพร จุลประเสริฐ สตรีศกึษา - ขาดสอบ

22 นางสาว จิรัชญา วีระสอน สตรีศึกษา 25 38

23 นางสาว บชกร ไชยเสือ สตรีศกึษา 30 33

24 นางสาว ศศิธร วิชัยศร สตรีศกึษา 31 32

25 นางสาว ธวัลรัตน คาํสอน สตรีศกึษา - ขาดสอบ

26 นางสาว เบญจพร มีอํานาจ สตรีศึกษา - ขาดสอบ

27 นางสาว ปภัสสร ชนะนอย สตรีศกึษา 34 29

28 นางสาว ณัฏฐณิชา วงศเสน สตรีศกึษา - ขาดสอบ

29 นางสาว พลอยไพลิน ภาวุธ สตรีศึกษา - ขาดสอบ

30 นางสาว ศิริญญา เพ็งปอภาร สตรีศกึษา 35 28

31 นางสาว ณัฐชยา สมภาร สตรีศกึษา - ขาดสอบ

32 นางสาว เกษราพร ไกรยสวน สตรีศึกษา - ขาดสอบ

33 นางสาว ชนฐัปภา ไชยโคตร สตรีศกึษา - ขาดสอบ

34 นางสาว ชริฎา สุวรรณศรี สตรีศึกษา 44 19

35 นางสาว ณัฐกฤตา เนตรวงษ สตรีศึกษา 43 20

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 9 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6204

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ณัฐภัทร จันทัง สตรีศึกษา 31 32

2 นางสาว เบ็ญจลักษณ พรหมโคตร สตรีศกึษา - ขาดสอบ

3 นางสาว ปยพัทธ นันตะราม สตรีศึกษา 47 16

4 นางสาว รติยา อยูญาติมาก สตรีศึกษา 34 29

5 นางสาว วิยะดา บุตรรัตน สตรีศกึษา 37 26

6 นางสาว อัญชิษฐา รามจุล สตรีศกึษา - ขาดสอบ

7 นาย ตอตระกูล วงภูธรณ สตรีศกึษา 38 25

8 นางสาว จุฑารัตน ประสาร สตรีศกึษา 35 28

9 นางสาว ศิริรัตน ไทรพงษพันธ สตรีศึกษา 20 43

10 นางสาว อรุณรัตน ออนจําปา สตรีศกึษา - ขาดสอบ

11 นางสาว พัทธจิรา จันทรดิษฐ สตรีศึกษา 42 21

12 นางสาว กษมา ศรีพลัง สตรีศึกษา 37 26

13 นางสาว วรรนิภา พันหนองบัว สตรีศึกษา 27 36

14 นางสาว อันตกิา ขาวงาม สตรีศึกษา 31 32

15 นางสาว ปานเนตร ขนานแข็ง สตรีศกึษา - ขาดสอบ

16 นางสาว กวินธิดา สระแกว สตรีศกึษา 26 37

17 นางสาว จารุวรรณ วงศใจ สตรีศกึษา 39 24

18 นางสาว จุฬาลักษณ เขียวมะณี สตรีศึกษา 31 32

19 นางสาว ฑัณทิกา บุญเข็ม สตรีศึกษา 37 26

20 นางสาว ดลชา กรวยกลาง สตรีศกึษา - ขาดสอบ

21 นางสาว ภัทรมน วงศภูธร สตรีศกึษา 38 25

22 นางสาว ยมนา อาจหาญ สตรีศึกษา 37 26

23 นางสาว ศิริลกัษณ ศรีจรัญ สตรีศกึษา 30 33

24 นางสาว สิริวิมล พวงพิลา สตรีศึกษา 32 31

25 นางสาว อุมาพร วรนาม สตรีศึกษา 36 27

26 นางสาว ชลธิชา เสนหวงค สตรีศึกษา 47 16

27 นางสาว วิรุฬกาน พรรณขาม สตรีศกึษา 37 26

28 นาย ทินเทวา สุทธิบาก สตรีศึกษา 45 18

29 นาย ภาคภูมิ ออนเฉวียง สตรีศึกษา 40 23

30 นาย ธนนันต สาวิกัน สตรีศกึษา 46 17

31 นาย พชรพล สีลาดเลา สตรีศึกษา - ขาดสอบ

32 นางสาว กณิศา ศรีธงบน สตรีศกึษา 51 12

33 นางสาว กวินธิดา อนุนิวัฒน สตรีศกึษา 43 20

34 นางสาว ปริณดา พันธุมาตย สตรีศกึษา 49 14

35 นางสาว พิมลดา กลางสวัสดิ์ สตรีศกึษา 45 18

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 10 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6205

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ธิชานันท งอยภูธรณ สตรีศกึษา 43 20

2 นางสาว ญาณิศา แกวขาว สตรีศกึษา 48 15

3 นางสาว ณัชชา ไชยกุมาร สตรีศึกษา 51 12

4 นางสาว ปรนันท บุสดีวงค สตรีศกึษา 43 20

5 นางสาว ปณณพร ศิวิแวน สตรีศกึษา 47 16

6 นางสาว พรปวีณ หาญอาสา สตรีศึกษา 53 10

7 นางสาว มนตสรวง บุญวิเศษ สตรีศกึษา 44 19

8 นางสาว เมธาวดี ลกัษณะงาม สตรีศกึษา 47 16

9 นางสาว กชพรรณ ผลินยศ สตรีศึกษา 47 16

10 นางสาว สุพิชญา ศาลางาม สตรีศกึษา 49 14

11 นางสาว อุมากร แกสูงเนิน สตรีศึกษา 45 18

12 นางสาว จิราพัชร วรชินา สตรีศกึษา 44 19

13 นางสาว ณัฐธิดา วงษาเวียง สตรีศึกษา 49 14

14 นางสาว ทติติยา แกวบุญเรือง สตรีศึกษา 44 19

15 นางสาว ปราณขวัญ เอกวงษา สตรีศกึษา 52 11

16 นางสาว ภัทราวดี แสงทาว สตรีศกึษา 52 11

17 นางสาว ยุพารัตน เพชรไพร สตรีศกึษา 43 20

18 นางสาว รัตนากร ศริเิวช สตรีศกึษา 52 11

19 นางสาว ภัทรสุดา จันสธุรรม สตรีศกึษา 46 17

20 นางสาว อรจิรา กาสิงห สตรีศกึษา 43 20

21 นางสาว ปภาวรินทร สุวรรณพันธ สตรีศึกษา - ขาดสอบ

22 นางสาว พรรวษา ชื่นรัมย สตรีศกึษา 43 20

23 นาย ธนวิทย วินทะสมบัติ สตรีศึกษา 39 24

24 นาย พัฒนพงษ แสนบุตวงค สตรีศึกษา 46 17

25 นาย ภูบดินทร พูนขุนทด สตรีศกึษา 31 32

26 นางสาว ทพิยธารา สวัสดิ์ผล สตรีศึกษา 44 19

27 นางสาว ธนวรรณ นาจรูญ สตรีศกึษา 51 12

28 นางสาว พิชชานันท นามไพร สตรีศึกษา 40 23

29 นางสาว พัชรพร เมาศรี สตรีศึกษา 30 33

30 นางสาว พิชญาณ พันธไชย สตรีศกึษา 44 19

31 นางสาว พีรัชนนัท อัครเสริญ สตรีศึกษา 42 21

32 นางสาว สุชาดา แสนสงา สตรีศึกษา 39 24

33 นางสาว ปวีณลดา จันทะสิงห สตรีศกึษา - ขาดสอบ

34 นางสาว มัทณาภรณ พลหมั่น สตรีศกึษา 28 35

35 นางสาว ชัชฎาภรณ ประสิทธ์ิสันต สตรีศึกษา 42 21

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 11 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6206

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว นันทรัตน พละวัตร สตรีศึกษา 38 25

2 นางสาว ณัฎฐริการ สาระโภค สตรีศกึษา 47 16

3 นางสาว ณิชกานต ชินภักดิ์ สตรีศึกษา 47 16

4 นางสาว ธัญพร โคตะยันต สตรีศกึษา 43 20

5 นางสาว วิชญาดา อินทวงค สตรีศกึษา 52 11

6 นางสาว อภิชยา บัวนิล สตรีศกึษา 48 15

7 นางสาว จิราพัฒน วารสิทธิ์ สตรีศึกษา 49 14

8 นางสาว ณิชาพัชร จิตไพศาล สตรีศึกษา 42 21

9 นางสาว ธัญฐญากร บุตรชน สตรีศึกษา 50 13

10 นางสาว นนทิญา ชอุมผล สตรีศึกษา 50 13

11 นางสาว ปรายฝน ฉ่ํามณี สตรีศึกษา 49 14

12 นางสาว ณัฐนันท แกวประสาน สตรีศกึษา 47 16

13 นางสาว ธนาพร ถือนูศร สตรีศึกษา 43 20

14 นางสาว กัญญาณัฐ เหระวัลย สตรีศึกษา 31 32

15 นางสาว คัทลียา ชามะลิ สตรีศึกษา 37 26

16 นางสาว ณัฏฐชยา สาคร สตรีศกึษา 42 21

17 นางสาว นฤชยา พันพินิจ สตรีศึกษา 40 23

18 นางสาว นิศาชล วิจิตขะจี สตรีศกึษา 37 26

19 นางสาว เพียรพร ไกรพล สตรีศกึษา 33 30

20 นางสาว ลีราวดี เผาภูธร สตรีศกึษา 42 21

21 นางสาว ศิริกานดา ละครลาํ สตรีศกึษา 45 18

22 นางสาว จณิสตา จันทะสมบัติ สตรีศกึษา 39 24

23 นางสาว ศิริญญา ศิริบุตร สตรีศึกษา 34 29

24 นาย กฤษกร แสงงาม สตรีศึกษา 24 39

25 นาย ธีรวัจน ทวีวรรณกิจ สตรีศกึษา 40 23

26 นาย ขจรพงษ ชื่นชม สตรีศกึษา 25 38

27 นางสาว ชมพูนุท น้ิมเจริญ สตรีศึกษา 45 18

28 นางสาว กมลชนก ไพบูลย สตรีศึกษา 34 29

29 นางสาว จณิสตา สุริฉาย สตรีศึกษา 38 25

30 นางสาว พิรดา วันนิจ สตรีศึกษา 47 16

31 นางสาว รัชฎาพร เถื่อนโยธา สตรีศึกษา 40 23

32 นางสาว เกษศินี สพุโส สตรีศกึษา 36 27

33 นางสาว ภัทธลิดา ไชยมาตย สตรีศกึษา 43 20

34 นางสาว สุดารัตน คุณพิภาค สตรีศกึษา - ขาดสอบ

35 นางสาว ขวัญขาว กันสา สตรีศกึษา 42 21

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 12 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6207

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว พรรณวิสา สมภักดี สตรีศกึษา 40 23

2 นางสาว ชฎาพร อุดมมาลา สตรีศกึษา - ขาดสอบ

3 นางสาว ญาณิศา ผดุงกิจ สตรีศึกษา 41 22

4 นางสาว ณัฐพร นิลวัฒนชัย สตรีศกึษา 43 20

5 นางสาว ปยาทิพย วันพฤติ สตรีศกึษา 47 16

6 นางสาว ยุพมาศ ผองแผว สตรีศึกษา 46 17

7 นางสาว ธนภรณ หงษศรี สตรีศกึษา 46 17

8 นางสาว ปตมิาภร โสระทิวา สตรีศกึษา 42 21

9 นางสาว ปนัดดา บุญกาพิมพ สตรีศึกษา 52 11

10 นางสาว พิมพร โพธ์ิคํา สตรีศกึษา 54 9

11 นางสาว วนันตญา มูลมะณี สตรีศึกษา 47 16

12 นางสาว วันวิสา ทิพยมะณี สตรีศึกษา 41 22

13 นางสาว สิริวัน คารเรอร สตรีศกึษา 45 18

14 นางสาว อธิชาพร ธุระกิจ สตรีศึกษา 54 9

15 นางสาว ฐิติวรดา บุญถาน สตรีศกึษา 44 19

16 นางสาว เบญญาภา ใจยาว สตรีศกึษา 49 14

17 นางสาว ปภาวดี พิมพศรี สตรีศึกษา 49 14

18 นางสาว กาญจนาวดี ซาหวา สตรีศึกษา 36 27

19 นางสาว ฐิติมา คํามุลคร สตรีศึกษา 41 22

20 นางสาว นารีรัตน ดวงคําจันทร สตรีศกึษา - ขาดสอบ

21 นางสาว เนตญิา แมนสืบชาติ สตรีศกึษา 48 15

22 นางสาว วชิราภรณ วรรณวงค สตรีศึกษา 48 15

23 นางสาว สุลัสวดี ชาติประทุม สตรีศึกษา 46 17

24 นางสาว พิชญา พิมขาลี สตรีศกึษา 39 24

25 นาย กองภพ ชมภูบุตร สตรีศกึษา 49 14

26 นาย จิรภัทร ไวนิยมพงศ สตรีศกึษา 42 21

27 นาย วราพล กระอาจ สตรีศึกษา 31 32

28 นาย ศุภนิมิต คําแหงพล สตรีศึกษา 47 16

29 นางสาว กชกร สุขสมร สตรีศกึษา 38 25

30 นางสาว โมไนย เทียนศรี สตรีศกึษา 37 26

31 นางสาว เบญจมาศ อุไร สตรีศึกษา 37 26

32 นางสาว ธัญญารัตน บูระพันธ สตรีศกึษา 30 33

33 นางสาว ชุติกาญจน โลพลพิธ สตรีศกึษา 41 22

34 นางสาว ปรวีร มาตรดวง สตรีศกึษา 42 21

35 นางสาว ปญญพร ทีอุทิศ สตรีศกึษา 44 19

ชื่อ - สกุล

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา



หองสอบที่ 13 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6208

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว ทฆิัมพร ภามนตรี สตรีศกึษา 37 26

2 นางสาว ชนสิรา สุดาปน สตรีศกึษา 44 19

3 นางสาว เกสรา ศรสีม สตรีศกึษา 41 22

4 นางสาว ชุติกาญจน บุญคบูอน สตรีศกึษา 43 20

5 นางสาว ทพิยปกรณ พันธดี สตรีศึกษา 47 16

6 นางสาว รจิตพิชญ สุวรรณโชติ สตรีศกึษา 31 32

7 นางสาว อินทิราพร จันทรออน สตรีศึกษา 47 16

8 นางสาว ปุณยวีร พันภักดี สตรีศึกษา 27 36

9 นางสาว พิมลพรรณ สัพโส สตรีศึกษา 43 20

10 นางสาว มนัสนันท ชูตา สตรีศกึษา 38 25

11 นางสาว ฐิติรัตน เวียงอินทร สตรีศึกษา 36 27

12 นางสาว ธฤษวรรณ ชายทวีป สตรีศึกษา 42 21

13 นางสาว ปรียาภรณ แหวนวงษ สตรีศึกษา 39 24

14 นางสาว พรลิณี แสนสุข สตรีศึกษา 42 21

15 นางสาว ยลลดา คาํระกาย สตรีศกึษา 30 33

16 นางสาว วชิรญาณ อักษรกานตง สตรีศึกษา - ขาดสอบ

17 นางสาว สินีรัตน สายทอง สตรีศกึษา 45 18

18 นางสาว ปณิตา อัดเสนา สตรีศึกษา 35 28

19 นางสาว ณัฏฐณิชา เหลาทอง สตรีศกึษา 29 34

20 นางสาว ศุภฐาปนี บุญลับ สตรีศึกษา - ขาดสอบ

21 นาย ธนัช ทบัสีรัก สตรีศึกษา 32 31

22 นางสาว ณิชา กอเกียรติโกมล สตรีศึกษา 39 24

23 นางสาว ปนัดดา บุญจันทร สตรีศึกษา - ขาดสอบ

24 นางสาว กฤติพร ผาโท สตรีศกึษา 42 21

25 นางสาว ธัญกานต ทวีชัย สตรีศกึษา - ขาดสอบ

26 นางสาว พชร เพ็งวิภาค สตรีศกึษา 42 21

27 นางสาว พัชราภรณ ยะประทุม สตรีศกึษา 46 17

28 นางสาว อิสริยาภรณ นาคศรี สตรีศกึษา 44 19

29 นางสาว กานตธิดา อุนวัง สตรีศกึษา 41 22

30 นางสาว ปานรดา ไกยสวน สตรีศึกษา 38 25

31 นางสาว วิรากานต แกวกาหลง สตรีศึกษา - ขาดสอบ

32 นางสาว สุชัญญา สิ้นภัย สตรีศึกษา 33 30

33 นางสาว กานตธีรา อุนวัง สตรีศกึษา 40 23

34 นางสาว จารุพร ณ ธิบาล สตรีศึกษา - ขาดสอบ

35 นางสาว ธมลวรรณ บุตรปราบ สตรีศกึษา - ขาดสอบ

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 14 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6301

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นางสาว กัญญาณัฐ เทพา สตรีศึกษา 44 19

2 นางสาว นุชนาฎ แสงภารา สตรีศึกษา 48 15

3 นางสาว อภิญญา เพชรวิสัย สตรีศกึษา 53 10

4 นางสาว กมลชนก สีหานาม สตรีศึกษา - ขาดสอบ

5 นางสาว จักฬิศา สิงหศิริ สตรีศกึษา 39 24

6 นางสาว ชญาภา แสงแดง สตรีศึกษา - ขาดสอบ

7 นางสาว ธนาพร บุญวิเศษ สตรีศึกษา 33 30

8 นางสาว ธาดารัตน ชาชิโย สตรีศกึษา 42 21

9 นางสาว ปณิชา ชุมภูแสง สตรีศกึษา 39 24

10 นางสาว ประติภา เอกวารีย สตรีศึกษา 42 21

11 นางสาว เปมิกา รูจีพันธ สตรีศกึษา - ขาดสอบ

12 นางสาว ศรีสดุา นิยมคุณ สตรีศกึษา 41 22

13 นางสาว ศศิประภา สิงหออน สตรีศึกษา 42 21

14 นาย ณัฐนันท หันตุลา สตรีศึกษา 39 24

15 นาย ธนธัช รอดเรือง สตรีศึกษา - ขาดสอบ

16 นาย วรากร ดอนสกุล สตรีศึกษา 33 30

17 นาย รัฐพงศ คูสกุลธรรม สตรีศกึษา - ขาดสอบ

18 นางสาว ชญานิศ เดชพิมล สตรีศกึษา 41 22

19 นางสาว สรัลพร คําทอน สตรีศกึษา 24 39

20 นางสาว ธีริศรา นามไพร สตรีศึกษา - ขาดสอบ

21 นางสาว ชลธร บุตรทุมพันธ สตรีศกึษา 37 26

22 นางสาว ธัญมน วงศพิมล สตรีศึกษา - ขาดสอบ

23 นางสาว นิชาภัทร สุขประเสริฐ สตรีศกึษา 44 19

24 นางสาว สภัสสรา ปามา สตรีศึกษา 41 22

25 นางสาว สุดารัตน บัวจันทร สตรีศกึษา 41 22

26 นางสาว จุฑาลักษณ คูณศรี สตรีศึกษา - ขาดสอบ

27 นางสาว วรรธนันท นิลแกวบวรวิชญ สตรีศกึษา 35 28

28 นางสาว ศิวรัตน สิริพงศชาตรี สตรีศึกษา - ขาดสอบ

29 นางสาว สโรชินี รัตนเหล็กไหล สตรีศกึษา 52 11

30 นาย วรเมธ ศริโิชคไชยกุล สตรีศกึษา 28 35

31 นาย กฤษณกมล ภูมิพยัคฆ สตรีศกึษา - ขาดสอบ

32 นาย กิตติธัช ฉัตรธนะพานิช สตรีศึกษา - ขาดสอบ

33 นาย ธนดล ชาญวกุล สตรีศึกษา - ขาดสอบ

34 นาย บุญรักษา พิพิธกุล สตรีศกึษา - ขาดสอบ

35 นาย ปริชญ พานแสวง สตรีศกึษา 26 37

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 15 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6302

ลําดับที่ โรงเรียน ไดที่

1 นาย อชิตะ เนตรศาสตร สตรีศกึษา 26 37

2 นาย ณัฐชานนท สังฆะคาม สตรีศกึษา 18 45

3 นาย อัครพล การะเกตุ สตรีศึกษา 33 30

4 นางสาว ฐิติรัตน ตาราษี สตรีศกึษา - ขาดสอบ

5 นางสาว ศิริพร โพธิ์เปยศรี สตรีศึกษา - ขาดสอบ

6 นางสาว กัญญาณัฐ สํานัก สตรีศึกษา - ขาดสอบ

7 นางสาว พุทธธิดา ใจหาญ สตรีศึกษา - ขาดสอบ

8 นางสาว พุทธรักษา บุญกาพิมพ สตรีศกึษา - ขาดสอบ

9 นางสาว วริศรา ศิริเวช สตรีศกึษา - ขาดสอบ

10 นางสาว วริสวรรณ พงศสุวรรณ สตรีศึกษา 44 19

11 นางสาว ชลธิชา เลิศลํ้าหวาน สตรีศึกษา - ขาดสอบ

12 นางสาว ณัชชาภัท ไสยศาสตร สตรีศกึษา - ขาดสอบ

13 นางสาว ณัฐธยาน สวัสดิ์พาณิชย สตรีศกึษา - ขาดสอบ

14 นางสาว สโรชา โพธิจันทร สตรีศกึษา - ขาดสอบ

15 นางสาว อนัญญา ภูงาม สตรีศึกษา - ขาดสอบ

16 นางสาว ไอลดา จันทะโยธา สตรีศกึษา - ขาดสอบ

17 นางสาว จรรยวรรธน สืบสิงห สตรีศึกษา - ขาดสอบ

18 นางสาว นันทิยา แสนเสนา สตรีศึกษา - ขาดสอบ

19 นางสาว บุญญิสา โสทะโน สตรีศึกษา - ขาดสอบ

20 นางสาว พีรกานต บุตรโคตร สตรีศกึษา - ขาดสอบ

21 นางสาว รรินทรนิภา นิคมเขตต สตรีศึกษา - ขาดสอบ

22 นาย ชัยภัทร คงเพชร รอยเอ็ดวิทยาลัย 60 2 รองชนะเลิศอันดับ 1

23 นาย รัฐภูมิ ผนิตะลาการ พนมไพรวิทยาคาร 32 31

24 นางสาว ธฤษวรรณ จอมทิพย พนมไพรวิทยาคาร 44 19

25 นางสาว วสุธิดา วรภูมิ รอยเอ็ดวิทยาลัย 56 7

26 นางสาว ปนสัยา ปุกหมื่นไวย รอยเอ็ดวิทยาลัย 59 3 รองชนะเลิศอันดับ 2

27 นางสาว สโรชรัตน รมเพ็ง รอยเอ็ดวิทยาลัย 52 11

28 นางสาว ศรัณยพร สารบรรณ รอยเอ็ดวิทยาลัย 54 9

29 นาย ณัฐนนท ปราบนอก รอยเอ็ดวิทยาลัย 55 8

30 นางสาว สุมิตรา กรมรินทร สตรีราชินูทิศ 38 25

31 นางสาว ศศพิรรณ เอี่ยมแบน สาธิต 55 8

32 นางสาว อรยา สงคราม รอยเอ็ดวิทยาลัย 57 5 ชมเชย 2

33 นางสาว ณิชาภา สุขประเสริฐ รอยเอ็ดวิทยาลัย 56 7

34 นางสาว ชลลดา จตุเทน รอยเอ็ดวิทยาลัย 62 1 ชนะเลิศ

35 นางสาว ณัฐฐินันท ไชยยศ รอยเอ็ดวิทยาลัย 55 8

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล



หองสอบที่ 16 มัธยมศกึษาปที่ 5 หอง 6303

ลําดับที่ โรงเรียน ลายมือชื่อ ไดที่

1 นาย ณฐนนทกร เอกวงษา รอยเอ็ดวิทยาลัย 46 17

2 นาย บรรดาศักดิ์ พิทักษา รอยเอ็ดวิทยาลัย 50 13

3 นางสาว อชิรญา พานิชการ รอยเอ็ดวิทยาลัย 52 11

4 นางสาว ณัฏฐณิชา ซับมัน สตรีศกึษา 47 16

5 นางสาว สิริรัตน สิทธิลา รอยเอ็ดวิทยาลัย 56 7

6 นาย ภาสกร อิฐรัตน รอยเอ็ดวิทยาลัย 59 4 ชมเชย 1

7 นาย ปุระชัย นัดที รอยเอ็ดวิทยาลัย 55 8

8 นางสาว มลธิกา กุตัน สตรีศกึษา 38 25

9 นางสาว ภัทร สุดา จันสุ ธรรม สตรีศกึษา - ขาดสอบ

10 นางสาว ชญานิน สุวรรณศรี รอยเอ็ดวิทยาลัย 50 13

11 นางสาว ลิเดียตะวัน โคตส สตรีศึกษา 49 14

12 นางสาว ธัญชนลภัส สัจจวาณิชย รอยเอ็ดวิทยาลัย 55 8

สอบวัดความเปนเลศิทางภาษาไทย ครั้งที่ 9  โรงเรียนสตรีศกึษา

ชื่อ - สกุล


