
ลาํดบัที� โทร ลายมือชื�อนกัเรียนหรือผูป้กครอง หมายเหตุ

1 นางสาว ฐิติรตัน์ รตันมาสถิตย์
2 นางสาว มนสันนัท์ พบวนัดี
3 นางสาว ณชัชา พานตะสี
4 นาย อดิศกัดิ� ธนรูตัน์ 0986346477
5 นาย ธนัวา โยธาโทน
6 นางสาว ภวูรินทร์ กา้นสีรตัน์ 0990107635
7 นางสาว ณฐัฐ์ อิ�มใจ 0652378535
8 นางสาว มิ�งขวญั มิเร
9 นางสาว พิราอร บตุรพรหม

10 นาย ทิพากร จนัหนีุ 0656156203
11 นางสาว ประภสัสร ฝีปากดี 0840654809
12 เดก็หญิง สภุสัสร ทินบตุร
13 นางสาว ณชัชา ลวงพิมาย
14 นางสาว นภสัสรณ์ โพธิ�สภุกัดิ� 0809381204
15 นางสาว รฐัถาพร แหลง่สนาม 0621725343
16 นางสาว นนัทน์ภสั ศรีสารคาม
17 นางสาว ณฐัพร สุม่มาตย์
18 นางสาว หทยัชนก พลสิทธิ�
19 นางสาว มณทิชา ไชยคิรินทร์
20 นาย ปริชญ์ พานแสวง 0847912027
21 นางสาว สิรฐัชยาห์ อฒัจกัร 0954701096
22 เดก็หญิง ปณุณภา สรอ้ยศิริกลุ
23 นางสาว ณฐันนัท์ โคตะขนุ 0811493361
24 นางสาว โยษิตรา ศิริชนะชยัพิบลูย์ 0910642762
25 นางสาว พรพรรณ ประเสริฐสงัข์ 0853909085
26 นางสาว ณฐัริกา ยามโสภา 0803385978
27 นางสาว ธญัพิขชา พลเยี�ยม 0613765932
28 นาย วงศกร เพ็งปอภาร 0983714611
29 นางสาว วรรณวิสา ยคุะรงั 0990686375
30 นางสาว ณฐัณิชา สิงคิบตุร 0887027692
31 นางสาว ชนาภา สวุรรณศรี
32 นางสาว แพรวา พิมภู
33 นาย ภษิูต บญุเชิญ 0992050066
34 นางสาว พลอยชมพู ภาวธุ
35 นางสาว ปณุยภา ไชยมีสขุ
36 นาย อาชวิน ศรีไชยวาน 0621500622
37 นางสาว พิมพช์นก ปักษา
38 นาย โยธิน ปรุิสา 0615674708
39 นางสาว สมิตา โทพล 0661525676
40 นางสาว พิมชนก เกษศรี 0855012903

รายชื�อมอบตัวนักเรียนใหม่

ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศึกษา  สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ชื�อ-สกลุ
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41 นาย ธนชาติ ไชยคิรินทร์ (096) 892-
42 นาย ชนะภทัร ไชยจนัทร์ 0621500295
43 นางสาว ฑณัทิกา บญุเข็ม 0623346745
44 นาย จลุจกัร สืบสาํราญ 0653317439
45 นางสาว วิลาสินี จอ้ยนแุสง 0945946480
46 นางสาว ยมนา อาจหาญ 0988521281
47 นางสาว มณทิชา สีดารกัษ์ 0828539265
48 นางสาว ปภสัสร ชนะนอ้ย 0856085492
49 เดก็หญิง วิยะดา บตุรรตัน์ 0956457658
50 นางสาว ชาณิดา กิติศิริกร 0611498744
51 นาย วรพทัธ์ ตะราษี 0879471232
52 นางสาว สวุลกัษณ์ เลาไธสง 0652635801
53 เดก็หญิง แพรวา บญุมาใส
54 นางสาว พลอยไพลิน ภาวธุ
55 เดก็หญิง ดลชา กรวยกลาง 0855826787
56 นางสาว กษมา ศรีพลงั
57 นางสาว ชริฎา สวุรรณศรี 0813921189
58 นางสาว ภทัรวดี ลีทหาร 0627723483
59 นางสาว ปิยพทัธ์ นนัตะราม 0809238542
60 เดก็หญิง กนกพร เมน่วิจิตร
61 นางสาว กญัญว์รา วรรณเุสน
62 นางสาว ธวลัรตัน์ คาํสอน 0923815641
63 นางสาว ฐิติรตัน์ ผ่านสะถิน
64 นางสาว ศิริลกัษณ์ ศรีจรญั 0656852765
65 นางสาว จารุวรรณ วงศใ์จ 0644659413
66 นาย ศภุกิตติ� สีสอ่ง 0989683997
67 นางสาว ณฐักฤตา เนตรวงษ์ 0930087507
68 นางสาว ศิริญญา เพ็งปอภาร
69 นางสาว พิมพิมลภทัร ลีทหาร 0627723483
70 นาย ณรงคก์ร พานิชเทพ 0934766436
71 นางสาว กญัญารตัน์ วงศค์าํจนัทร์
72 นางสาว สิริวิมล พวงพิลา 0654072397
73 นางสาว ชลดา ท่อนซุน 0834043817
74 นางสาว จนัทนิภา วรสิงห์
75 นางสาว วิชญาดา เมืองสมบรูณ์ 0929165891
76 เดก็หญิง ภทัรมน วงศภ์ธูร 0930847763
77 นาย ศภุกิตติ� ชนิดไทย 0635734542
78 นางสาว ปานรดา ไกยสวน
79 นาย ชิติพฒัน์ จตเุทน 0910547636
80 นาย กวิน ชาติไทย 0935068590
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81 นางสาว ศิริรตัน์ ไทรพงษพ์นัธ์ 0803718671
82 เดก็ชาย ธนฐัฐา ศรีสวสัดิ� 0929420546
83 นางสาว สดุารตัน์ วิชาคณุ
84 นางสาว บณุยาพร จนัทรร์อ้ยเอด็ 0913757918
85 เดก็หญิง อมุาพร วรนาม 0925321673
86 นางสาว รติยา อยู่ญาติมาก 0925430762
87 นางสาว ชนฐัปภา ไชยโคตร 0833481699
88 นาย ชลินทว์ฒัน์ นิจกรรม 0621028471
89 นาย สิทธิชยั ขตัติยะมาตร์ 0960404376
90 นางสาว ณฐัชยา สมภาร
91 นางสาว อรุณภา ปิดตะ 0929386995
92 นางสาว จฬุาลกัษณ์ เขียวมะณี 0981240900
93 นางสาว พทัธจิ์รา จนัทรด์ิษฐ
94 นาย สมพล ขามกลุา 0627518104
95 นางสาว ชาลิสา ปราบหนองบวั 0646344828
96 นางสาว จฑุารตัน์ ยกนอ้ยวงษ์ 0633177829
97 นางสาว จฑุามาศ ส◌ุ่มมาตย์ 0610620011
98 นาย ตอ่ตระกลู วงภธูรณ์ 0885681497
99 นาย ชยธร นาวารี 0629984963
100 นางสาว อรุณรตัน์ ออ่นจาํปา
101 นางสาว ฑิยาดา ผนัอากาศ
102 นางสาว ญาราภรณ์ สิงหน์อ้ย
103 นางสาว สิรินภา รินทะไชย
104 นางสาว กวินธิดา สระแกว้
105 นางสาว เบญจพร มีอาํนาจ
106 นางสาว ณฏัฐณิชา วงศเ์สน
107 เดก็หญิง จิรชัญา วิลยั
108 นางสาว ปานเนตร ขนานแข็ง
109 เดก็หญิง วนิดา แซอุ่ย้
110 นางสาว กานตธิ์ดา อุน่วงั
111 นางสาว บชกร ไชยเสือ
112 นางสาว อนัติกา ขาวงาม
113 นางสาว จฑุารตัน์ ประสาร
114 นางสาว จิรชัญา วีระสอน
115 นางสาว ณฐัภรณ์ อิศรานวุฒัน์
116 นางสาว ชลธิชา หงสเ์อก
117 นางสาว วรรนิภา พนัหนองบวั
118 เดก็หญิง เพียงขวญั นิตธุร
119 นางสาว ปภาวรินทร์ กลบัประโคน
120 นางสาว ฑิตยา ศภุดล
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1 นางสาว นรีกานต์ นรุิตมนต์
2 เดก็หญิง ณฐัมล อน้ทองทิม
3 เดก็หญิง พทุธชาติ ดวงเพชรแสง
4 นาย กรชวลั สรุิวงค์ 0949272465
5 นางสาว วรรณรตัน์ ไชยภกัดี
6 นางสาว พรพฤติกร ฉาไธสง
7 นาย กฤตพากร พระสวา่ง 0854591359
8 นางสาว ภทัรวรรณ แสนเสนยา 0630738713
9 นางสาว หนึ�งฤทยั เที�ยงอารมย์

10 นาย ภมูิบดินทร์ จินดา 0959395942
11 นางสาว ณฎัฐณิชา ซบัมนั
12 นางสาว ณฏัฐธิดา นองนชุ
13 นาย ธนากร คามวลัย์ 0947302604
14 นางสาว จิราภรณ์ ศรีนาชู
15 นางสาว ปฏิฉตัร อาทิตยต์ั�ง 0990694075
16 นางสาว นํ�ามนต์ หวานใจ 0643236397
17 นางสาว สิริยากร ศรีกาล 0895064172
18 นางสาว นิชานนัท์ พงษส์งัข์
19 นางสาว มลธิกา กตุนั
20 เดก็หญิง ขจารินทร์ บญุยวฒิุ
21 นางสาว คคันานต์ เมาะราษี
22 นางสาว ณฐิัดา อนนัตา 0639179646
23 นางสาว พิชญา บวัพนัธ์
24 นางสาว กนกวิจิตร รินทะจกัร 0936561905
25 นางสาว พชัราพร บวับาน
26 นางสาว จิรชัยา ประไพเมือง
27 นางสาว ชนิกานต์ อุม่ออ่นศรี
28 นางสาว หยกนภา แก่นนาคาํ 0959166752
29 นางสาว กรรณิกา จนัทะวงษา 0935683877
30 นางสาว ปาริฉตัร แสงสีสม 0988750997
31 นางสาว อริยาภรณ์ ศรีทาํนา 0918692275
32 นางสาว กนัตินนัท์ สรุะพนั ธ์ 0826084501
33 นางสาว ธนภรณ์ ทวีสินธ์ 0643254435
34 นางสาว พิชชากร มลาไสย์ 0981486834
35 เดก็หญิง ชลธิชา เสน่หว์งค์
36 เดก็หญิง ศิวาพร พนัธะไชย
37 นางสาว เยาวลกัษณ์ ทองภเูหวด 0829602159
38 นาย ศิรสิฐ ปนุนา 0949354898
39 นางสาว สกุญัญา โพธิ�ทอง
40 เดก็หญิง สภุสัษร จอมคาํสิงห์ 0855897314
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41 นางสาว วชิรญาณ์ จ่ากญุชร
42 นางสาว ชามาวีร ์ แกว้แสงใส
43 นาย อภิวฒัน์ อทุการ 0969015140
44 นางสาว ปณิตา สอนละ 0985137130
45 นางสาว ธญัญาลกัษณ์ แสนสวาท 0655781157
46 เดก็หญิง พชัรา สีขาว 0637758796
47 นางสาว มณีรินทร์ ยศสงัข์ 0943707338
48 เดก็หญิง วิราศิณี พนัธุอ์าํมาตย์ 0642282748
49 นาย อโณทยั โพนเฉลียว 0935491508
50 นางสาว อิสรียาพร คงพรม 0956709706
51 นางสาว กิตติมา บงัแสง
52 นางสาว เมยาวี ศรีคาํภา 0956023303
53 นางสาว รติวรรธน์ บตุรกระโทก
54 นาย ชนะชน แน่นวงษ์ 0943721706
55 เดก็หญิง ปาลิตา ภวูิชิต 0650959140
56 เดก็หญิง อรุศยา ขนัแข็ง 0621300485
57 นางสาว ทิพรดา สขุกนัหา
58 นางสาว ชนกนนัท์ ประเสริฐสงัข์ 0934128212
59 นาย อนรุกัษ์ ขนัอาษา 0988004050
60 นางสาว เขมิกา กลา้มสนัเทียะ 0981020124
61 นางสาว กนิษฐา โยธิคาร์
62 นางสาว หทยัชนก โพธินาม 0933218720
63 เดก็หญิง หทยัรตัน์ ดวงใส
64 นางสาว รุง่นภา ทมุสิทธิ� 0934489234
65 นางสาว จิรวรรณ ยืนยงค์ 0989742433
66 นางสาว แพรนภา แก่นนาคาํ 0628281281
67 นางสาว รชัฎาภรณ์ ราโชติ 0652458545
68 นางสาว ศิริรตัน์ โคตธุา 0966791839
69 นางสาว กญัณชั ยางเงิน
70 นางสาว วรกนัต์ อินต๊ะสงค์ 0621454328
71 นางสาว อริสา เวียงอินทร์
72 นางสาว ตีรดา ศรีบตุร 0968464361
73 นางสาว ธญัทิพย์ บตุรใส 0802488117
74 นาย ดวงดี อนรุกัษ์ 0630170527
75 เดก็หญิง วิรุฬกาน พรรณขาม 0649541207
76 นางสาว อญัชลี เมืองกระโทก
77 นางสาว บษุบา โมฆรตัน์ 0804850813
78 เดก็หญิง ทิพธิดา ทิพยชาติ 0944100671
79 นางสาว สริตา มิสา
80 เดก็หญิง ชนิสรา ทบัแสง
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