
เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 กชพรรณ ผลินยศ สตรีศึกษา
2 กณิศา ศรีธงบน สตรีศึกษา
3 กนกกร อุ่นสนธิ์ สตรีวัดระฆงั
4 กมลชนก ไพบูลย์ สตรศึกษา
5 กมลวรรณ กล้วยทอง เมืองร้อยเอ็ด
6 กรกช โสภาพล พระกุมารร้อยเอ็ด
7 กฤษกร แสงงาม ไพโรจน์วิชชาลัย
8 กฤษณา ต้ังสินเจริญ ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
9 กวินธิดา อนุนิวัฒน์ สตรีศึกษา
10 กัญญรัตน์ หวานอารมย์ พระกุมารร้อยเอ็ด
11 กัญญากร ศิลปกิจ สตรีศึกษา
12 กัญญาณัฐ เหระวัลย์ ไพโรจน์วิชชาลัย
13 กัญญาภัค ทรัพย์มาก เสลภูมิพิทยาคม
14 กัญญารัตน์ เดชพละ สตรีศึกษา
15 กัมปนาจ มั่นคง พระกุมารร้อยเอ็ด
16 กัลยากร เรืองสมบัติ เสลภูมิพิทยาคม
17 กาญจนาพร ตรีพงษ์ สตรีศึกษา
18 กาญจนาวดี ซาหว้า จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
19 กานต์ธิดา สุขเสนา หนองผ้ึงวิทยาคาร
20 กานตินันท์ บรรจโรจน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
21 ก าไล หอมอ้ม ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
22 กุลธิดา กนกหงษ์ อาจสามารถวิทยา
23 กุลสตรี จันทะศรี พระกุมารร้อยเอ็ด
24 เกวลี การดี บ้านดงกลาง
25 เกษมณี จอมค าสิงห์ เทศบาลวัดสระทอง
26 เกษศินี สุพโส สตรีศึกษา
27 ไกรวิน โตะเส็น สุวรรณภูมิวิทยาลัย
28 ขจรพงษ์ ชื่นชม พระกุมารร้อยเอ็ด
29 ขวัญข้าว กันสา สตรีศึกษา
30 เขมิสรา ชลเทพ ขัติยะวงษา
31 คณิศร วินทะไชย ธวัชบุรีวิทยาคม
32 คมกริช จันทคัต เทศบาลวัดสระทอง
33 คัทลียา ชามะลิ เลิงนกทา
34 คุณานนต์ ไชโยราช พระกุมารร้อยเอ้ด
35 จณิสตา จันทะสมบัติ เมืองร้อยเอ็ด

ห้องสอบที ่1 : 7205

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์GPS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 จณิสตา สุริฉาย สตรีศึกษา
2 จรรยาวุฒิ ยมรัตน์ สตรีศึกษา
3 จันทร์ฉาย อุทัยเลิศ บ้านหนองแวงหนองหัวคน
4 จันทรัศม์ สาวิกันย์ พระกุมารร้อยเอ็ด
5 จิตติมา ค านาก่วม พนมไพรวิทยาคาร
6 จริธนา พรประภา นรดี รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน
7 จิราพัชร วรชินา สตรีศึกษา
8 จิราพัฒน์ วารสิทธิ์ สตรีศึกษา
9 จุฬาลักษณ์ เขียวมะณี พระกุมารร้อยเอ็ด
10 ชญาดา จุลบุรมย์ สุงรรพิทยไพศาล
11 ชญานิศ กอกศาลา โพนทองพัฒนาวิทยา
12 ชฎาพร อุดมมาลา สตรีศึกษา
13 ชนกานต์ เกิดสุข สตรีศึกษา
14 ชมพูนุท นิ้มเจริญ สตรีศึกษา
15 ชลธิชา ศรีช านาญ พระกุมารร้อยเอ็ด
16 ชลธิดา โอฆะพนม พนมไพรวิทยาคาร
17 ชัชฎาภรณ์ ประสิทธิสั์นต์ สตรีศึกษา
18 ชิดชนก ศรีสวาสด์ิ สตรีศึกษา
19 ชุติกาญจน์ สายวิชัย เมืองสรวงวิทยา
20 ชุตินันท์ ไข่หิน เทศบาลหนองหญ้าม้า
21 ญาณิศา แก้วขาว สตรีศึกษา
22 ญาณิศา ผดุงกิจ สตรีศึกษา
23 ฐิติญา ชาวงค์ พระกุมารศึกษา
24 ฐิติพร แสนสง่า ไพโรจน์วิชชาลัย
25 ฐิติมา ค ามุลคร ไพโรจน์วิชชาลัย
26 ฐิติรัตน์ เวียงอินทร์ ขัติยะวงษา
27 ฐิติวรดา บุญถ่าน สตรีศึกษา
28 ณฐพร สอนโกษา เทศบาลวัดป่าเรไร
29 ณัชชา ไชยกุมาร สตรีศึกษา
30 ณัฎฐริการ์ สาระโภค สตรีศึกษา
31 ณัฏฐ์ชยา สาคร พระกุมารร้อยเอ็ด
32 ณัฏฐาวีรนุช โพธิง์าม พระกุมารร้อยเอ็ด
33 ณัฐกฤตา ดาจันทร์ สตรีศึกษา
34 ณัฐธิดา วงษาเวียง สตรีศึกษา
35 ณัฐนันท์ แก้วประสาน สตรีศึกษา

ห้องสอบที ่2 : 7206

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์GPS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 ณัฐพร นิลวัฒนชัย สตรีศึกษา
2 ณิชกานต์ ชินภักด์ิ สตรีศึกษา
3 ณิชาพัชร์ จิตไพศาล สตรีศึกษา
4 ดุษฎี ดวงแก้ว ปทุมรัตต์พิทยาคม
5 ทรายทอง นรชาญ สตรีศึกษา
6 ทิตติยา แก้วบุญเรือง สตรีศึกษา
7 ทินเทวา สุทธิบาก สตรีศึกษา
8 ทินภัทร ศรีมานนท์ พระกุมารร้อยเอ็ด
9 ทิพย์ธารา สวัสด์ิผล สตรีศึกษา
10 ธนนันต์ สาวิกัน สตรีศึกษา
11 ธนพร ก้านจักร์ ไพโรจน์วิชชาลัย
12 ธนภรณ์ หงษ์ศรี สตรีศึกษา
13 ธนวรรณ นาจรูญ สตรีศึกษา
14 ธนวิทย์ วินทะสมบัติ พระกุมารร้อยเอ็ด
15 ธนาพร ถือนูศร สตรีศึกษา
16 ธนาวุฒิ ประเสริฐสังข์ ธวัชบุรีวิทยาคม
17 ธเนศพล วันชูเสริม พระกุร้อยเอ็ด
18 ธัญชนก หลาบโพธิ์ ขัติยะวงษา
19 ธัญฐญากร บุตรชน สตรีศึกษา
20 ธัญเทพ ชูเส้นผม เชียงขวัญพิทยาคม
21 ธัญพร โคตะยันต์ สตรีศึกษา
22 ธัญพิชชา สระกาศ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
23 ธัญสินี สุไชยสงค์ พระกุมารร้อยเอ็ด
24 ธิชานันท์ งอยภูธรณ์ สตรีศึกษา
25 ธิดาทิพย์ พิมพ์มหา สตรีศึกษา
26 ธีรวัจน์ ทวีวรรณกิจ จันทรุเบกษาอนุสรณ์
27 นนทิญา ชอุ่มผล สตรีศึกษา
28 นพกร สุดสน เมืองร้อยเอ็ด
29 นภาพร เสริมแสง หนองผ้ึงวิทยาคาร
30 นฤชยา พันพินิจ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
31 นัทธ์หทัย กาญจนสาธิต หนองพอกวิทยาลัย
32 นันท รัตน์ พละวัตร  สตรีศึกษา
33 นันทา นัลศรี เทศบาลวัดป่าเรไร
34 นันธิดาพร วงศ์สมศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
35 นารีรัตน์ ด้วงค าจันทร์ เมืองร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์GPS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่3 : 7301



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 นิชานันท์ เต่าเถื่อน เมืองร้อยเอ็ด
2 นิธิพร อังกาบ บ้านคานหักโนนใหญ่
3 นิศาชล วิจิตขะจี อาจสามารถวิทยา
4 เนติญา แมนสืบชาติ พนมไพรวิทยาคาร
5 เบญจมาศ สงนวน การกุศลวัดสระทอง
6 เบญญาภา ใจยาว สตรีศึกษา
7 ปฏิฉัตร อาทิตย์ต้ัง เสลภูมิพิทยาคม
8 ปณัตดา เขตบุญใส พระกุมารร้อยเอ็ด
9 ปติมาภร โสระทิวา สตรีศึกษา
10 ปนัดดา บุญกาพิมพ์ สตรีศึกษา
11 ปภาวดี พิมพ์ศรี สตรีศึกษา
12 ปภาวรินทร์ สุวรรณพันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
13 ปรนันท์ บุสดีวงค์ สตรีศึกษา
14 ประกายแก้ว หม่องค ามี ขัติยะวงษา
15 ประภัสสร แคว้นเขาเม็ง บ้านซ้งวิทยาคม
16 ประภาศิริ บุญศรี พระกุมารศึกษา
17 ปราณขวัญ เอกวงษา สตรีศึกษา
18 ปราณปริยา คมจิตร เมืองสรวงวิยา
19 ปรายฝน ฉ่ ามณี สตรีศึกษา
20 ปริชญา สว่างวงค์ หนองพอกวิทยาลัย
21 ปริณดา พันธุมาตย์ สตรีศึกษา
22 ปรีญาฉัตร ภูสอาด บ่อพันขันวิทยา
23 ปวีณ์ลดา จันทะสิงห์ สตรีศึกษา
24 ปัณณพร ศิวิแว่น สตรีศึกษา
25 ปาริฉัตร กระแสจันทร์ สตรีศึกษา
26 ปาริชาต ชอนงูเหลือม สตรีศึกษา
27 ปิยฉัตร เหล่าบัวดี เสลภูมิพิทยาคม
28 ปิยาทิพย์ วันพฤติ สตรีศึกษา
29 ปุณนิสา ไชยราช พระกุมารร้อยเอ็ด
30 พงศธร เนตรวงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย
31 พงศ์ศธร นาคมนต์ บ้านหนองแวงหนองหัวคน
32 พงษ์ศักด์ิ อ่อนสงค์ ขัติยะวงษา
33 พชรพล สีลาดเลา พระกุมารร้อยเอ็ด
34 พรปวีณ์ หาญอาสา สตรีศึกษา
35 พรรณวดี สง่าเนตร สตรีศึกษา

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์GPS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่4 : 7302

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 พรรณวิสา สมภักดี สตรีศึกษา
2 พรรวษา ชื่นรัมย์ พระกุมารร้อยเอ็ด
3 พสธร จันทะบุดศรี พระกุมารร้อยเอ็ด
4 พัชรพร เม้าศรี สตรีศึกษา
5 พัฒนพงษ์ แสนบุตวงค์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
6 พิชชานันท์ นามไพร สตรีศึกษา
7 พิชญา ชนะพันธ์ เมืองสรวงวิทยา
8 พิชญา พิมขาลี พระกุมารร้อยเอ็ด
9 พิชญาณ์ พันธไชย สตรีศึกษา
10 พิชาภรณ์ นาเมือง ปทุมรัตต์พิทยาคม
11 พิพัฒน์พงษ์ พระโพธิ์ ไพโรจน์วิชชาลัย
12 พิมพร โพธิค์ า สตรีศึกษา
13 พิมลดา กลางสวัสด์ิ สตรีศึกษา
14 พิยฎา มหาราช ธวัชบุรีวิทยาคม
15 พิรดา วันนิจ สตรีศึกษา
16 พิริษา มงคลแก่นทราย ขัติยะวงษา
17 พีรัชนันท์ อัครเสริญ สตรีศึกษา
18 เพียรพร ไกรพล ขัติยะวงษา
19 แพททริชเซีย พอร์เตอร์ อาจสามารถวิทยา
20 ภรณ์นภา จันทะคัด สตรีศึกษา
21 ภัครมัย เป้าประจ าเมือง ปทุมรัตต์พิทยาคม
22 ภัณฑิรา นระชาญ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
23 ภัทธลิดา ไชยมาตย์ สตรีศึกษา
24 ภัทรวดี ชาติแก้ว สตรีศึกษา
25 ภัทรสุดา จันสุธรรม สตรีศึกษา
26 ภัทรานิษฐ์ สัจจะวิสัย มัธยมวัดธาตุรัตนวิมลอนุสรณ์
27 ภัทราวดี แสงท้าว สตรีศึกษา
28 ภาคภูมิ อ่อนเฉวียง สตรีศึกษา
29 ภูบดินทร์ พูนขุนทด โพนทองพัฒนาวิทยา
30 ภูมิมรินทร์ จารุเสมา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
31 มณฑิชา โยธานันท์ หนองหมื่นถ่านวิทยา
32 มนต์สรวง บุญวิเศษ สตรีศึกษา
33 มนทษร ขระณี โพนทองพัฒนาวิทยา
34 มนัสพงษ์ ค าเพ็ง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
35 มัทณาภรณ์ พลหมั่น สตรีศึกษา

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่5 : 7303

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์GPS)



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 เมธาวดี ลักษณะงาม สตรีศึกษา
2 เมษยา ตุลากันย์ เทศบาลวัดป่าเรไร
3 ยุพมาศ ผ่องแผ้ว สตรีศึกษา
4 ยุพารัตน์ เพชรไพร สตรีศึกษา
5 ยุภาพร พรสวัสด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด
6 รัชฏาพร เถื่อนโยธา สตรีศึกษา
7 รัชนก อิสระพงสกุล สตรีศึกษา
8 รัตนากร ศิริเวช สตรีศึกษา
9 รุจิรา ทุมพร สตรีศึกษา
10 ลีราวดี เผ่าภูธร เทศบาลวัดป่าเรไร
11 วชิราภรณ์ ใต้เมืองปาก โพนทองพัฒนาวิทยา
12 วชิราภรณ์ วรรณวงค์ เทศบาลวัดสระทอง
13 วนันตญา มูลมะณี สตรีศึกษา
14 วัชราภรณ์ โพธิโ์สภา ปทุมรัตต์พิทยาคม
15 วันวิสา ทิพย์มะณี สตรีศึกษา
16 วิจิตรา วาจาเด็จ ธวัชบุรีวิทยาคม
17 วิชญาดา อ่อนนวล ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
18 วิชญาดา อินทวงค์ สตรีศึกษา
19 ไวทยา จันทโสก เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
20 ศศิธร หาญอาษา ขัติยะวงษา
21 ศศินภา มีหมั่น สตรีศึกษา
22 ศักด์ิสิทธิ์ เเสนอินทร์ พระกุมารร้อยเอ็ด
23 ศักธิชาญ ขวาภักดี ขัติยะวงษา
24 ศิรภัสสร ยอดจันดา สตรีศึกษา
25 ศิริกัญญา บัวละคุณ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
26 ศิริกานดา ละครล า เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด
27 ศิริญญา ศิริบุตร พระกุมารร้อยเอ็ด
28 ศิริภรณ์ ประชานันท์ โพนทองพัฒนาวิทยา
29 ศิริลดา โพธิเ์ปีย้ศรี พระกุมารร้อยเอ็ด
30 ศิริลักษณ์ ไชยเนตร เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
31 ศุภกร กรมรินทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
32 ศุภนิดา ซองศิริ กุฉินารายณ์
33 ศุภิสรา จิตจักร สตรีศึกษา
34 สโรชินี รัตนเหล็กไหล พระกุมารร้อยเอ็ด
35 สาริศา ศรีสวนจิก สตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่6 : 7304

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์GPS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 สาวิตรี เพิม่ดี เทศบาลวัดป่าเรไร
2 สิริวัน คาร์เรอร์ สตรีศึกษา
3 สุจิตราวรรณ ขันสีมล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด
4 สุชาดา แสนสง่า สตรีศึกษา
5 สุชานาถ เวียงสมุทร เชียงขวัญพิทยาคม
6 สุดารัตน์ คุณพิภาค สตรีศึกษา
7 สุทธิดา ชะดาลา เมืองร้อยเอ็ด
8 สุทธิประภา อุ่นเจริญ เทศบาลวัป่าเรไร
9 สุธาศิณี ทะนงแผลง ขัติยะวงษา
10 สุธิดา สาวิสัย เมืองร้อยเอ็ด
11 สุพรรษา สารรัตน์ เมืองร้อยเอ็ด
12 สุพิชญา ศาลางาม สตรีศึกษา
13 สุภาวดี วงศ์โยธา เมืองสรวงวิทยา
14 สุลัสวดี ชาติประทุม เสลภูมิพิทยาคม
15 หทัยชนก น้อยหลุบเลา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด
16 อธิชาพร ธุระกิจ สตรีศึกษา
17 อนันดา มัติศิลปิน สุวรรณภูมิวิทยาลัย
18 อภัชญา บุญพันธุ์ ไพโรจน์วิชชาลัย
19 อภัชรา ปัจจัย พระกุมารร้อยเอ็ด
20 อภิชยา บัวนิล สตรีศึกษา
21 อภิญญา กิจบุญ พระกุมารร้อยเอ็ด
22 อรจิรา กาสิงห์ สตรีศึกษา
23 อรชุมา ศรีวงค์ สตรีศึกษา
24 อรญา อ่อนมิ่ง เมืองสรวงวิทยา
25 อรไพลิน มาหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
26 อรรถพันธ์ บุญกลาง สุวรรณภูมิวิทยาลัย
27 อริญญา มังศรี ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
28 อัฐภิญญา บุตรสุข สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
29 อาคเนย์ ใบบ้ง สตรีศึกษา
30 อิสระ พรมชินวงค์ เทศบาลวัดสระทอง
31 อิสรียาพร คงพรม เสลภูมิพิทยาคม
32 อุมากร แกสูงเนิน สตรีศึกษา
33 ไอรดา นนท์ศิลา สตรีศึกษา
34 ไอริณ เเหลมเขาทอง ไทยรัฐวิทยา101เฉลิมพระเกียรติ
35 กุลณัฐ สอนดี ขี้เหล็กพิทยาคม ค้างช าระค่าสมคัร

ห้องสอบที ่7 : 7305

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์GPS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 ฑิฆมัพร กัญญาบุญ เมืองสรวงวิทยา ค้างช าระค่าสมคัร
2 ณัฎฐณิชา บัวแดง อนุบาลเมืองสรวง ค้างช าระค่าสมคัร
3 ณัฏฐกานต์ พรรณลา สตรีศึกษา ค้างช าระค่าสมคัร
4 ธนะรัชต์ วิเลศ เมืองร้อยเอ็ด ค้างช าระค่าสมคัร
5 นพวรรณ บุตรพรม เสลภูมิพิทยาคม ค้างช าระค่าสมคัร
6 ปาริฉัตร แสงสีสม เสลภูมิพิทยาคม ค้างช าระค่าสมคัร
7 พรวดี สุรัส สตรีศึกษา ค้างช าระค่าสมคัร
8 ภัทราพร โคสัย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ค้างช าระค่าสมคัร
9 ยุพรัตน์ มาตยาคูณ เทศบาลวัดสระทอง ค้างช าระค่าสมคัร
10 วิชุดา สมัญญา เมืองสรวงวิทยา ค้างช าระค่าสมคัร
11 โสพิศนภา โยธานันท์ เมืองร้อยเอ็ด ค้างช าระค่าสมคัร
12 สุธาสินี วิรงค์ โคกล่ามพิทยาคม

ห้องสอบที ่8 : 7306

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร(์GPS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 กชกร ข่าขันมะลี บ้านหนองแวงหนองหัวคน
2 กชกร สุขสมร สตรีศึกษา
3 กชพร เต๊ียะเพชร เมืองร้อยเอ็ด
4 กชภรณ์ เเสงอาวุธ เสลภูมิพิทยาคม
5 กมลชนก สีหานาม ขัติยะวงษา
6 กฤตพากร พระสว่าง โพนทองพัฒนาวิทยา
7 กฤติพร ผาโท สตรีศึกษา
8 กวินทรา เเคภูเขียว ขัติยะวงษา
9 กษิด์ิเดช ประโกสันตัง ปทุมรัตต์พิทยาคม
10 ก้องภพ ชมภูบุตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
11 กัญญาณัฐ เทพา สตรีศึกษา
12 กัญญารัตน์ พูนประโคน ขัติยะวงษา
13 กันตินันท์ สุระพันธ์ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
14 กานต์ธิดา อุ่นวัง สตรีศึกษา
15 กานต์ธีรา อุ่นวัง สตรีศึกษา
16 กิ่งกาญจน์ วงษ์ชัยเพ็ง เทศบาลวัดป่าเรไร
17 เกษราพร ไกรยสวน ขัติยะวงษา
18 เกสรา ศรีสม สตรีศึกษา
19 เขมิกา กล้ามสันเทียะ เมืองร้อยเอ็ด
20 จตุรพร ภูมลี สตรีศึกษา
21 จักฬิศา สิงห์ศิริ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
22 จารุพร ณ ธิบาล สตรีศึกษา
23 จารุวรรณ วงศ์ใจ ขัติยะวงษา
24 จิรภัทร ไวนิยมพงศ์ พระกุมารร้อยเอ็ด
25 จิรภัทรา แสงวิเศษ สตรีศึกษา
26 จิรวรรณ ยืนยงค์ ขัติยะวงษา
27 จิรัชญา วิลัย สตรีศึกษา
28 ชญาภา แสงแดง ปทุมรัตต์พิทยาคม
29 ชนะภัทร ไชยจันทร์ ขัติยะวงษา
30 ชนิสรา ทับแสง สตรีศึกษา
31 ชนิสรา สุดาปัน สตรีศึกษา
32 ชยพล วันทา เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
33 ชยาภรณ์ ภูมิเขต สตรีศึกษา
34 ชลธาร ชุบศรี เทศบาลวัดสระทอง
35 ชลินท์วัฒน์ นิจกรรม ธงธานี

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นภาษาศาสตร-์สังคมศาสตร(์GPLS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่9 : 7307



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 ชัยวัฒน์ พัตตาสิงห์ โพนทองพัฒนาวิทยา
2 ชัยวัฒน์ ภูมิพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
3 ชาลิสา ซาชิโย ขี้เหล็กพิทยาคม
4 ชุติกาญจน์ บุญคูบอน สตรีศึกษา
5 ชุติกาญจน์ โลพลพิธ สตรีศึกษา
6 ชุตินันท์ ไข่หิน เทศบาลหนองหญ้าม้า
7 ญาโนทัย วงษ์ปัญญา สตรีศึกษา
8 ฐิติรัตน์ เวียงอินทร์ ขัติยะวงษา
9 ณัชชา อันทะไชย์ สตรีศึกษา
10 ณัฎฐณิชา วงศ์เสน สตรีศึกษา
11 ณัฐชยา ปรินทอง สตรีศึกษา
12 ณัฐฎานันท์ จันทะคาม เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
13 ณัฐฐ์ อิ่มใจ ไพโรจน์วิชชาลัย
14 ณัฐณิชา สิงคิบุตร พระกุมารร้อยเอ็ด
15 ณัฐนิชา บุญสีลา บ้านหนองแวงหนองหัวคน
16 ณัฐิดา อนันตา เทศบาลวัดสระทอง
17 ณิชา ก่อเกียรติโกมล สตรี ศึกษา
18 ทิฆมัพร ภามนตรี สตรีศึกษา
19 ทิพย์ปกรณ์ พันธ์ดี สตรีศึกษา
20 ทิพากร จันหุนี โพนทองพัฒนาวิทยา
21 ธนดล สารเนตร เทศบาลวัดสระทอง
22 ธนภูมิ ขุนโย โพนทองพัฒนาวิทยา
23 ธนัช ทับสีรัก สตรีศึกษา
24 ธนัชพร พิเนตร สตรีศึกษา
25 ธนัฐฐา ศรีสวัสด์ิ ไพโรจน์วิชชาลัย
26 ธนัตพร กาญจนหงษ์ สตรีศึกษา
27 ธนาพร บุญวิเศษ เมืองร้อยเอ็ด
28 ธนิษฐา อาจพงษา เมืองร้อยเอ็ด
29 ธมลวรรณ บุตรปราบ สตรีศึกษา
30 ธฤษวรรณ ชายทวีป เสลภูมิพิทยาคม
31 ธัญกานต์ ทวีชัย สตรีศึกษา
32 ธัญญารัตน์ บูระพันธ์ สตรีศึกษา
33 ธัญพิชชา พลเยี่ยม โพนทองพัทยาวิทยา
34 ธัญสมร วิเชียรโรจน์ สตรีศึกษา
35 ธาดารัตน์ ชาชิโย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นภาษาศาสตร-์สังคมศาสตร(์GPLS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่10 : 7308



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 นริสรา ปัตถาวงษ์ สตรีศึกษา
2 นลินทิพย์ จันทสมบัติ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอด็

3 นวคุณ ผ่านส าแดง ขัติยะวงษา
4 นันทนัช ตริพงษา สตรีศึกษา
5 นายปิฎก เนติรัตน์ พระกุมารร้อยเอ็ด
6 น้ ามนต์ หวานใจ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด
7 นิธิศ พิมพ์พรหม ถนัดค้า สตรีศึกษา
8 นุชจรินทร์ แก้วปัญญา ขัตติยะวงษา
9 นุชนาฎ แสงภารา สตรีศึกษา
10 เบญจมาศ อุไร สตรีศึกษา
11 ปณิชา ชุมภูแสง เทศบาลวัดเวฬุวัน
12 ปณิตา โพธิเ์ปีย้ศรี โพนทองพัฒนาวิทยา
13 ปณิตา อัดเสนา เมืองร้อยเอ็ด
14 ปนัดดา บุญจันทร์ สตรีศึกษา
15 ปภัสสร ชนะน้อย สตรีศึกษา
16 ปภาวรินทร์ กลับประโคน สตรีศึกษา
17 ปภาวรินทร์ อาจพงษา เมืองร้อยเอ็ด
18 ปรวีร์ มาตรด้วง สตรีศึกษา
19 ประติภา เอกวารีย์ เลยพิทยาคม
20 ปริมประภา แมดเจริญ เชียงขวัญพิทยาคม
21 ปริยากร เหล่ายนขาม สตรีศึกษา
22 ปรียาภรณ์ แหวนวงษ์ เทศบาลวัดสระทอง
23 ปรียาภัทร สังฆะภูมิ ธวัชบุรีวิทยาคม
24 ปฤณ สุพร สตรีศึกษา
25 ปัญจรัตน์ บุญวิลัย เสลภูมิพิทยาคม
26 ปัญญพร ทีอุทิศ สตรีศึกษา
27 ปานรดา ไกยสวน สตรีศึกษา
28 ปาลิตา ภูวิชิต ขัติยะวงษา
29 ปิน่ปริยะฉัตร บุญเเสน เทศบาลวัดสระทอง
30 ปิยพร ท้าวรถ ขัติยะวงษา
31 ปุณยวีร์ พันภักดี สตรีศึกษา
32 เปมิกา รูจีพันธ์ ขัติยะวงษา
33 เปีย่มสุข ทองสุพล สตรีศึกษา
34 พชร เพ็งวิภาค สตรีศึกษา
35 พรนภัส เมืองพรม บ้านหนองแวงหนองหัวคน

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นภาษาศาสตร-์สังคมศาสตร(์GPLS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่11 : 7401

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 พรลิณี แสนสุข หนองพอกวิทยาลัย
2 พัชรพรรณ ธรรมเสนา สตรีศึกษา
3 พัชราภรณ์ ยะประทุม สตรีศึกษา
4 พัทธ์จิรา จันทร์ดิษฐ์ สตรีศึกษา
5 พิชชากร มลาไสย์ โพนทองพัฒนาวิทยา
6 พิชญาพร รัตนเเมด เมืองร้อยเอ็ด
7 พิชญาภัค แซงกระโทก สตรีศึกษา
8 พิชญาภา บุตตะ ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
9 พิมพ์ชนก ปักษา สตรีศึกษา
10 พิมลพรรณ สัพโส สตรีศึกษา
11 เพ็ญพิชา ธุระกิจ โสภโณประชาสรรค์
12 ฟีบี พี หนองแอก
13 ภัทราวดี เงินมีศรี พระกุมารร้อยเอ็ด
14 มณฑารักษ์ น้อยบ ารุง สตรีศึกษา
15 มนัสนันท์ ชูตา สตรีศึกษา
16 มนัสนันท์ ทองพันธ์ ไพโรจน์วิชชาลัย
17 โมไนย เทียนศรี สตรีศึกษา
18 ยลลดา ค าระกาย ไพโรจน์วิชชาลัย
19 ยศพัทธ์ ส าแดงเดช เทศบาลวัดสระทอง
20 ยุทธชัย กองสอน สตรีศึกษา
21 โยธิน ปุริสา พระกุมารร้อยเอ็ด
22 รจิตพิชญ์ สุวรรณโชติ สตรีศึกษา
23 รติวรรธน์ บุตรกระโทก สตรีศึกษา
24 รัชนีกร ภูพันนา สตรีศึกษา
25 รัฐถาพร แหล่งสนาม เสลภูมิพิทยาคม
26 ลินรดา ชัยพล ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
27 วงศกร เพ็งปอภาร เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
28 วชิรญาณ์ อักษรก้านตง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
29 วรภัทรรินทร์ สังข์ชม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด
30 วราพล กระอาจ ไพโรจน์วิชชาลัย
31 วิมลมณี อูปแก้ว บ้านหนองแวงหนองหัวคน
32 วิยะดา บุตรรัตน์ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
33 วิยะดา สุกุณา เมืองร้อยเอ็ด
34 วิรากานต์ แก้วกาหลง สตรีศึกษา
35 วิรุฬกาน พรรณขาม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่12 : 7402

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นภาษาศาสตร-์สังคมศาสตร(์GPLS)



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 วีรกร หนองเรือง พระกุมารร้อยเอ็ด
2 ศรีสุดา นิยมคุณ ปทุมรัตน์พิทยาคม
3 ศศิธร วิเศษสิงห์ ธวัชบุรีวิทยาคม
4 ศศิประภา สิงห์อ่อน เทศบาลวัดสระทอง
5 ศิริพร ท าสุนา ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
6 ศุจีภรณ์ เพริดพราว สตรีศึกษา
7 ศุภโชค ดาบุญ พระกุมารร้อยเอ็ด
8 ศุภนิมิต ค าแหงพล เชียงขวัญพิทยาคม
9 ศุภิสรา ศรีจิตแจ่ม ขัติยะวงษา
10 สินีรัตน์ สายทอง เมืองร้อยเอ็ด
11 สิริยากร ศรีกาล โพนทองพัฒนาวิทยา
12 สิริวิมล พวงพิลา เทศบาลวัดสระทอง
13 สุชัญญา ส้ินภัย สตรีศึกษา
14 สุดารัตน์ วินทะไชย โสภโณประชาสรรค์
15 สุภัสสร ทินบุตร สตรีศึกษา
16 หทัยรัตน์ ดวงใส สตรีศึกษา
17 อดิศักด์ ธนูรัตน์ ไพโรจน์วิชชาลัย
18 อภิญญา เพชรวิสัย สตรีศึกษา
19 อภิภาวดี บุญวิเศษ สตรีศึกษา
20 อมลรดา ทิพชาติ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
21 อรอุมา วันทะชัย พระกุมารร้อยเอ็ด
22 อริสา เวียงอินทร์ สตรีศึกษา
23 อสมาภรณ์ โสโพธิ์ ขัติยะวงษา
24 อันติกา ขาวงาม สตรีศึกษา
25 อาจารียา เขียวสวัสด์ิ โสภโณประชาสรรค์
26 อินทิราพร จันทร์อ่อน สตรีศึกษา
27 อิสริยาภรณ์ นาคศรี สตรีศึกษา
28 เอวิตรา ชัยผุ เทศบาลหนองหญ้าม้า
29 กิตติมา บังแสง สตรีศึกษา ค้างช าระค่าสมคัร
30 ปิยธิดา ติน พระกุมารร้อยเอ็ด ค้างช าระค่าสมคัร
31 ภัคฆนาพร นาค า สตรีศึกษา ค้างช าระค่าสมคัร
32 อริสรา เสียงหาญ ขี้เหล็กพิทยาคม ค้างช าระค่าสมคัร

ชื่อ-สกุล

ห้องสอบที ่13 : 7403

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษดา้นภาษาศาสตร-์สังคมศาสตร(์GPLS)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 กฤษณ์กมล ภูมิพยัคฆ์ สตีศึกษา
2 กษิด์ิเดช ประโกสันตัง ปทุมรัตน์พิทยาคม
3 กัญญาณัฐ ส านัก สตรีศึกษา
4 กันตพัท ศรีศาลา สตรีศึกษา
5 กานต์ธิดา บุญเทีย่ง ปทุมรัตต์พิทยาคม
6 กิตติธัช ฉัตรธนะพานิช สตรีศึกษา
7 กิตติยาพร ปิดตะ ปทุมรัตต์พิทยาคม
8 ขวัญจิรา ใจกล้า ปทุมรัตต์พิทยาคม
9 จรรยวรรธน์ สืบสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม
10 จิรภาส ธุระกิจ เมืองร้อยเอ็ด
11 จุฑาลักษณ์ คูณศรี สตรีศึกษา
12 ชญานิศ เดชพิมล สตรีศึกษา
13 ชลธร บุตรทุมพันธ์ สตรีศึกษา
14 ชลธิชา เลิศล้ าหวาน สตรีศึกษา
15 ณัชขาภัท ไสยศาสตร์ สตรีศึกษา
16 ณัฐชานนท์ สังฆะคาม โพนทองพัฒนาวิทยา
17 ณัฐธยาน์ สวัสด์ิพาณิชย์ สตรีศึกษา
18 ณัฐนันท์ หันตุลา สตรีศึกษา
19 ณัฐพล สุโพธิ์ จันทรุเบกษาอนสรณ์
20 ธนดล ชาญวกุล สตรีศึกษา
21 ธนธัช รอดเรือง สตรีศึกษา
22 ธัญพิชชา พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา
23 ธัญมน วงศ์พิมล สตรีศึกษา
24 ธีริศรา นามไพร สตรีศึกษา
25 นภาพร พันธ์ภูมิ สตรีศึกษา
26 นันทิยา แสนเสนา บ้านหนองแวงหนองหัวคน
27 นิชาภัทร สุขประเสริฐ สตรีศึกษา
28 นิษฐ์รฐา หงส์ทะนีกุลภา จันทรุเบกษาอนุสรณ์
29 บุญญิสา โสทะโน เมืองร้อยเอ็ด
30 บุญรักษา พิพิธกุล สตรีศึกษา
31 เบญญาพร พัฒนทองดี ไพโรจน์วิชชาลัย
32 ปวีณ์นุช พลเยี่ยม เทศบาลวัดป่าเรไร
33 ปัทมพร บุญพันธ์ เสลภูมิพิทยาคม
34 พชร พ่วงรักพันธุ์ เทศบาลวัดป่าเรไร
35 พรหมมินทร์ ชุปวา สตรีศึกษา

ห้องสอบที ่14 : 7404

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

น่ังสอบ
โรงเรียน ลงชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ

1 พิมพ์ชนก โพธิจักร เสลภูมิพิทยาคม
2 พีรกานต์ บุตรโคตร พระกุมารร้อยเอ็ด
3 พุทธธิดา ใจหาญ สตรีศึกษา
4 พุทธธิดา เพชรพลังพล พนมไพรวิทยาคาร
5 พุทธรักษา บุญกาพิมพ์ สตรีศึกษา
6 เพชรมณี แก่นแก้ว พระกุมารร้อยเอ็ด
7 แพรทอง รัตนพันธ์ ไพโรจน์วิชชาลัย
8 ภควดี สัพโส สตรีศึกษา
9 ภูมิบดินทร์ จินดา เสลภูมิพิทยาคม
10 มลิณี กุลสุวรรณ หนองหญ้าม้า
11 มาร์ติน อักยาโปง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
12 เมแกน ศิรดา เพียส สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

13 รรินทร์นิภา นิคมเขตต์ โพนทองพัฒนาวิทยา
14 รัฐพงศ์ คูสกุลธรรม สตรีศึกษา
15 วรเมธ ศิริโชคไชยกุล สตรีศึกษา
16 วรรธนันท์ นิลแก้วบวรวิชญ์ สตรีศึกษา
17 วรากร ดอนสกุล สตรีศึกษา
18 วริศรา ศิริเวช สตรีศึกษา
19 วริสวรรณ พงศ์สุวรรณ สตรีศึกษา
20 ศิรสิฐ ปุนนา พระกุมารร้อยเอ็ด
21 ศิริพร โพธิเ์ปีย้ศรี สตรีศึกษา
22 ศิวรัตน์ สิริพงศ์ชาตรี สตรีศึกษา
23 สภัสสรา ปามา สตรีศึกษา
24 สรัลพร ค าทอน สตรีศึกษา
25 สโรชา โพธิจันทร์ สตรีศึกษา
26 สโรชินี รัตนเหล็กไหล พระกุมารร้อยเอ็ด
27 สุดารัตน์ บัวจันทร์ สตรีศึกษา
28 สุทธิประภา อุ่นเจริญ เทศบาลวัดป่าเรไร
29 อชิตะ เนตรศาสตร์ สตรีศึกษา
30 อนัญญา ภูง่าม สตรีศึกษา
31 อภิภาวดี บุญวิเศษ สตรีศึกษา
32 อรอุมา วันทะชัย พระกุมารร้อยเอ็ด
33 อัครพล การะเกตุ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการร้อยเอด็
34 ไอลดา จันทะโยธา สตรีศึกษา

ห้องสอบที ่15 : 7405

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันอาทิตย์ที ่4 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล


