
 
ประกาศโรงเรียนสตรีศกึษา   

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ หองเรียนพิเศษ  
ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปการศึกษา 2565  

-------------------------------- 
   

ตามที่โรงเรียนสตรีศึกษาไดประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ ๔ หองเรียนพิเศษ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปการศึกษา 2565 ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี ้ โรงเรียนไดดำเนินการพิจารณานักเรียนที ่มีคุณสมบัติตามประกาศของโรงเร ียน            
เปนที่เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑         
หองเรียนพิเศษ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปการศึกษา 2565 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ และตาราง
สอบแนบทายประกาศ 

  จึงใหนักเรียนที่มีรายชื่อดังกลาวเขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ โดยชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
สอบในวันอาทิตยท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                         
                                                   นายเทิดทูน สุจาร ี
                                            ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กชพร แกวดวงใหญ สหมิตรพิทยา

2 เด็กหญิง กชพร ชรากาหมุด อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง กชพร พันธไชย อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง กนิษฐา กุลสุวรรณ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

5 เด็กหญิง กมลชนก มณีพันธ หนองตากรา

6 เด็กหญิง กมลพร ปองแดง พระกุมารรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง กมลรตน ระดาพัฒน ไพโรจนวิชชาลัย

8 เด็กหญิง กมลวรรณ นาสิงหคาร อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง กมลวรรณ อารีเอื้อ ไพโรจนวิชชาลัย

10 เด็กหญิง กรกมล เขียวสนั่น อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

11 เด็กชาย กรรชัย อังคณุะ พระกุมารรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง กรวรรณ มวงมุลตรี เมืองรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง กรีนรินทร ชัยเอก อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กชาย กฤตภาส ธนะแพสย อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง กฤติญดา ยศพล ไพโรจนวิชชาลัย

16 เด็กหญิง กฤติญา มะลัยสิทธ์ิ อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง กฤติมา เตี้ยชู พระกุมารรอยเอ็ด

18 เด็กชาย กวิน บูรณเจริญ บานเทอดไทย

19 เด็กหญิง กวินตรา จิตประเสริฐพงศ พระกุมารรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง กวินธิดา กัญญวงหา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

21 เด็กชาย กองพล พรมเกตุ อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง กัญชลิการ วิเศษศลิป พระกุมารรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง กัญญวรา บุญกาวงค เทศบาลวัดสระทอง

24 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อัศพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง กัญญาพัชร มาตยะขันธ อนุบาลเมืองอาจสามารถ

หองสอบที่ 1 : 5102

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กัญญารัตน ดีพันธ ไพโรจนวิชชาลัย

2 เด็กหญิง กัญญารัตน อุนสมยั เมืองรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง กัญพัชญ พลแดง พระกุมารรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง กัญพัชญ ภาโนมัย ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

5 เด็กหญิง กัณชพร บุญเสริม บานคานหักโนนใหญ

6 เด็กหญิง กัณยาลักษณ อันทะชัย อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กชาย กันตภณ อุประจันทร อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง กันตฤทัย บุญกุศล บานดู

9 เด็กหญิง กันยภรณ มูลมาตร บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

10 เด็กหญิง กัลยารัตน เอมอุทัย ศรีอรุณวิทย

11 เด็กหญิง กานตสินี ปาระภา เอกปญญา

12 เด็กชาย กิตติกร อินทรโทโล อนุบาลอุดมพันธ

13 เด็กชาย กิตติกวิน จันทรปรีดา อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง กิตติกานต ภาคมฤค อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กชาย กิตติคุณ ไชยสีดา พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง กิตติญา สิทธิเสนา หัวนาวิทยา

17 เด็กชาย กิตติ์นภัส บุญโสภาพ อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง กิตติมา กุลสุวรรณ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

19 เด็กหญิง กิตติมา ใจหาญ พระกุมารรอยเอ็ด

20 เด็กชาย กิตติวินท หงษบุดดี อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง กุลธิดา กิมรัชตโชติ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง เกศกัญญา วรรณสุทธ์ิ บานยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

23 เด็กชาย เกียรตกิุล ธรรมโร อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ขวัญแกว ลีกา พินิจราษฎรบํารุง

25 เด็กหญิง ขวัญพิชชา อนุวาร อนุบาลรอยเอ็ด

หองสอบที่ 2 : 5103

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง คติญา กฤตตาคม พระกุมารรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง คีตา พรมโสภา ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

3 เด็กหญิง ไคริกา อุทการ อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง จรรยวงศ จอมคําสิงห เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง จรรยาภรณ ฝางแกว อนุบาลเมอืงอาจ

6 เด็กหญิง จอมใจ ประไมย อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง จันทรธิดา จันทะบุรี เทศหนองหญามา

8 เด็กหญิง จันทรัสม จารุศุภนันท เมืองสุวรรณภูมิ

9 เด็กหญิง จารุประภาณิศา โชคชัยหนุนนํากุล อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง จิดาภา ตนวงคเจริญ พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง จิตรติภากร มาตยวิเศษ บานสังขสงยาง

12 เด็กหญิง จินดารัตน พรองพรม จองฮั้วปตตานี

13 เด็กชาย จิรภัทร วงศอนันต อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง จิรภัทรกานต วรนาม อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง จิรัชญา สัจจา อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง จิรัชญา สุตะนนท อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง จิราพร เวียงนนท อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง จิราภัทร เนื้อเย็น บานแคนสามัคคี

19 เด็กชาย จิรายุ บํารุงเอื้อ อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กชาย จิรายุ บุญทันเสน อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง จุฑาทิพย ชะรานันท เทศบาลวัดเหนือ

22 เด็กหญิง จุฑามาศ แวนแกว ไพโรจนวิชชาลัย

23 เด็กหญิง จุฬาลักษณ เดชสูงเนิน อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

24 เด็กชาย เจตนิพิฐ หวลระลึก อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ชญาญพัฏฐ แสงมล เมืองรอยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 3 : 5104



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ชนัญธิดา แสนศลิา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

2 เด็กหญิง ชนากานต ศรีแพง อนุบาลเมอืงอาจสามารถ

3 เด็กหญิง ชนาพร สัตยรักษ เมืองรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง ชนิดาภา วันนิตย อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ชมพูนุช วาระสิทธิ์ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

6 เด็กหญิง ชยานันท ฉํ่ามณี อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กชาย ชลณพัฒน สัตรัตน ไพโรจนวิชชาลัย

8 เด็กหญิง ชลธิชา เจนจัดการ เมืองรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง ชวนันท โพธ์ิขี เมืองรอยเอ็ด

10 เด็กชาย ชวิน พลทมิฬ อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กชาย ชวิศ พลทมิฬ อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง ชัญญานุช เคนโยธา อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง ชัญญานุช พิกิจอาจ พระกุมารรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ชัญญานุช สดมพฤกษ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

15 เด็กชาย ชัยชนะ รัตเนตร อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กชาย ชิติพัทธ นนทภา อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ชุติกาญจน นาจังหาร อนุบาลเมอืงอาจสามารถ

18 เด็กหญิง ชุติกาญจน พูลทอง อนุบาลเมืองอาจสามารถ

19 เด็กหญิง ชุติญาพร รัตนะวัน บานแคนสามัคคี

20 เด็กหญิง ชุติมา บัวสิงห โนนสีดาวิทยา

21 เด็กชาย ไชยพัฒน โพธ์ิไชยคุณ อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ญาณญา ธนนันทนากิจ พระกุมารรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ญาณิศา ศิริจักรหงษ อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ญาณิศา สุภา อนุบาลเมืองอาจสามารถ 
25 เด็กหญิง ญาโณทัย ลมผักแวน อนุบาลรอยเอ็ด

หองสอบที่ 4 : 5105

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กชาย ฐกลเกียรติ รักษากานตง อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ฐานิศา ตรีพงษ บานเมอืงสรวง

3 เด็กหญิง ฐิติพร โคตะชัย อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กชาย ฐิรภัทร จันทรประทักษ อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ณภัทรชาดา คามบุศย อนุบาลเมืองสรวง

6 เด็กหญิง ณัชชา ใตเมืองปาก อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เวียงวิเศษ ดรุณาราชบุรี

8 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ อุทัยแสง อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เคหาบาล อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง ณัฐกาญจน แฝงโพนทอง อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ณัฐกานต ลาดหนองขุน เมอืงรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง ณัฐชนัน มนปราณีต เมืองรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง ณัฐชยา แยงเพชร อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ณัฐฐนิันท ปทุมนพไชยวงค บานแคนสามัคคี

15 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรหมดี อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคยวิทยากร

16 เด็กหญิง ณัฐธัญญา อุนใจดี อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ณัฐธิดา นนทภา เมอืงรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ณัฐธิดา แสงสุรินทร อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กชาย ณัฐนนท ไชยวงศา เทศบาลวัดเวฬุวัน

20 เด็กหญิง ณัฐนพิน เคนโยธา อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ณัฐนพิน ศรีดี อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ณัฐนันท จันทบาล อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ณัฐพร นวลรักษา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

24 เด็กหญิง ณัฐพร อินทะสิทธ์ิ เทศบาลวัดเหนือ

25 เด็กชาย ณัฐพัชร ทวีบูลย พระกุมารรอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา
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เลขที่

นั่งสอบ
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1 เด็กชาย ณัฐวัฒน สุวรรณธาดา อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ณิชกานต วรรณสุทธ์ิ เทศบาลหนองหญามา

3 เด็กหญิง ณิชากร จิตไพศาล อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง ณิชาภรณ พลอยบุตร เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ณิชาภัทร สวางบุญ เมืองรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุวรรณโท บานเปลือย(คุรุสรรควิทยา)

7 เด็กหญิง ณิศวรา ถาวงษกลาง บานกุดเขียว

8 เด็กหญิง เณศรา ศรีภูมั่น เมืองรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง ดารินทร วิลัยพิษ เมืองรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง เดก็หญิงกนกลดา อุนวัง อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฏฐณิชา หมื่นจร เสลภูมิ วิทยา สัน ต

12 เด็กชาย เตชภณ บัวพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง เต็มทรัพย ขจรนาถ บานกุดเขียว

14 เด็กหญิง ทักษพร วรวงค อนุบาลเมืองอาจสามารถ

15 เด็กหญิง ทักษอร ศรีใส พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กชาย ทัดชภณ พารานะที อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ทัศนียาพร สระโรดม บานข้ีเหล็ก

18 เด็กหญิง ทิพยชาดา นวมโต อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ทิพยยานี พลเกตุ อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ทิพรัตน โคกัต อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ทิภาลักษญา คอมสิงห อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ทิวารัตน สรรพวุธ บานเทอดไทย

23 เด็กชาย เทวากร เตียงแกว อนุบาลทองสตา

24 เด็กชาย แทนคณุ ขุนแกว อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กชาย ธนกร อุบลแสงจันทร ไพโรจนวิชชาลัย

หองสอบที่ 6 : 5202
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1 เด็กชาย ธนกฤต แสนสงา อนุบาลรอย

2 เด็กชาย ธนบดี รัตนพรหมรินทร อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ธนพร สุทธิประภา อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง ธนภรท ประทุมดวง อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ธนัชพร ธนะพันธ เทศบาลวัดเหนือ

6 เด็กหญิง ธนัชพร ดีแกนทราย อนุบาล รอยเอ็ด

7 เด็กชาย ธนากร ฤทธ์ิสรไกร อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ธนาภา ศรีวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง ธนิสร สุขรัตน อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง ธมนวรรณ เหลาทา อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ธมลวรรณ ขัติยนนท ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

12 เด็กหญิง ธมลวรรณ มาลาศรี บานอากาศ

13 เด็กหญิง ธมลวรรณ วันทอง ไพโรจนวิชาลัย

14 เด็กหญิง ธรรณวรัตน เวียงสงค บานเทอดไทย

15 เด็กชาย ธราธร เปลี่ยนปรีชา อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง ธริศราพร โคตะชัย อนุบาลยโสธร

17 เด็กหญิง ธัญชนก เทพภิบาล อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ธัญชนก พันธุภู อนุบาลเมืองสรวง

19 เด็กหญิง ธัญญยทิพย มีทิพย พระกุมารรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง  ํธัญญรักษณ ศรีวิเศษ บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

21 เด็กหญิง ธัญญรัตน ไชยจันลา อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ธัญญรัตน ตอประเสริฐ เมืองรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ธัญญวงศ จอมคําสิงห เมืองรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ธัญพร มณีเนติธร อนุบาลอุดรธานี

25 เด็กหญิง ธัญพิชชา วินทะไชย อนุบาลรอยเอ็ด

หองสอบที่ 7 : 5207
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นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ธันยชนก ทูลธรรม บานเทอดไทย

2 เด็กชาย ธันวา ขจรอนันต อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กชาย ธันวา ยะประทุม บานแคนสามัคคี

4 เด็กหญิง ธารารัตน คํารังษี พระกุมารรอยเอ็ด

5 เด็กชาย ธาวิน ทรัพยสุวรรณ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ธิชานันท สีคําพันธ บานกุดเขียว

7 เด็กหญิง ธิดารัตน สิงหสนั่น เมืองรอยเอ็ด

8 เด็กชาย ธิติภูมิ สินธิทา อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กชาย ธิติศักดิ์ นีลพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง ธิยากร กุยไขพัน อนุบาลเอกกุมาร

11 เด็กหญิง ธิษณามดี โลตุลิค อนุบาลเทศบาลตาํลเชียงใหม

12 เด็กชาย ธีรดนย บุตรใส อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง นภัทรษร ออนหัวโทน ไพโรจนวิชชาลัย

14 เด็กหญิง นภัสวรรณ สนิทราษฎร บานเทอดไทย

15 เด็กหญิง นภิสา ประเสริฐศรี อนุบาลกิติยา

16 เด็กหญิง นริศราภรณ วงษหลา อนุบาลเอกกุมาร

17 เด็กหญิง นรีกานต รัฐราษฎร อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง นวรัตน พันธะไชย อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง นัจจนันท จูตะวิริยะสกุล อนุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง นัฐมล พาลี อนุบาลเมืองอาจสามารถ

21 เด็กหญิง นัทธชนัน ปาละจูม พระกุมารรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง นันธิกานต กุลบุตร บานเทอดไทย

23 เด็กหญิง นันธิดาภรณ เพ็ชรวงษ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง นันธิยา วงศทาว อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง น้ําหนาว นาไชย อนุบาลรอยเอ็ด
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1 เด็กหญิง นิโคล การเร อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กชาย นิชคุณ บุตรราช อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง นิตยธิกานต ศรีแกว อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง นินนา แองเจลา คคุโคเนน อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง นิรัชฌา หอมเนียม พระกุมารรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง เนตรนภา หาดทะเล เมืองรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง เนเนะ เจษฎาพรพันธุ พระกุมารรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง บัณฑิตา นพคุณ เมืองรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง บัณฑิตา พรมเจดีย อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง บุญพฤทธ์ิ จิตฤทธ์ิ อนุบาลเมอืงใหมสุวรรณภูมิ

11 เด็กหญิง บุญวัฒนา บุญเอก อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง บุณยาพร ภักดีวุฒิ อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง เบญญาภา อวนศรี อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ปชินญา ทองทิพย อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง ปฏิมาภรณ บุญโท บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

16 เด็กหญิง ปทิตตา นามิสา เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

17 เด็กหญิง ปภัสรา ขาขันมะลี พระกุมารรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ปภานัน คําแข อนุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ปภาวรินทร ชื่นสุวรรณาภรณ เมืองรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ปภาวรินทร ทะนะโชติ อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ปภาวรินทร ธุระนิตย อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ปภาวรินทร พันภูรักษ อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กชาย ปรัชญ ฉํ่ามณี อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ปราณปรียา วิเชียรศรี อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ปริญสิริ มิเถาวัลย อนุบาลรอยเอ็ด
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1 เด็กหญิง ปริณณญาลักษณ คําภาพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ปริยากร อุนสมยั อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ปวริศา เฉลิมแสน ไพโรจนวิชชาลัย

4 เด็กหญิง ปวีณสุดา ยาศรี วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ)

5 เด็กหญิง ปณฑิตา สุขประเสริฐ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กชาย ปณณวัฒน จันทนงค พระกุมารรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ปทมพร มุลาลี อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ปาจรีย อุดมสันต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง ปาณิสรา จุฬารมย อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง ปาณิสรา นาคศรี พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ปานรวี เที่ยงสัตย บานเทอดไทย

12 เด็กหญิง ปาริชาติ ผลาผล เมอืงรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง ปนปนัทธ แสนศรี เมืองรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ปยฉัตร วินทะไชย เมืองรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง ปยธิดา เขตบุญใส พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง ปยธิดา ศุภราทิตย อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ปยรัตน สืบกินร เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ปยวรรณ เพ็ญเนตร พุทธเมตตารอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ปยสุดา ศรีลาภ อนุบาลบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ปยะนุช เวียงนนท บานข้ีเหล็ก

21 เด็กชาย ปุญญพัฒน จันทสิทธ์ิ อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ปุณญาภรณ สุสมบูรณ อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ปุณยาวีย วิจิตพจน อนุบารอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ไปรยา สพลาภ บานดู

25 เด็กชาย พงศภัค เมาะราษี พระกุมารรอยเอ็ด

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 10 : 5302

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง พชรพร อุดมปรีชา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

2 เด็กชาย พชรพล วงศอามาตย พระกุมารรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง พชรมณ อาชาสันติสุข อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง พรชนก อาจเจริญ เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง พรธิภา ศิริเกษ เวฬุวันวิทยา

6 เด็กหญิง พรธิรา บุตรรักษา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

7 เด็กหญิง พรปวีณ จันทรเหลือง อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง พรพิทย คงนาน อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง พรไพลิน ลาวัณย อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กชาย พรวัฒนา จินดา ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

11 เด็กหญิง พลอยชมพู วรรณา อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง พลอยชมพู อวนปอง เทศบาลวัดเวฬุวัน

13 เด็กหญิง พลอยระรินทร พนทุกข บานหนองสองหอง

14 เด็กหญิง พลอยแสง พวงมาลัย บานเลาวิทยาคาร

15 เด็กหญิง พัชรชรินทดา สารจันทร พุทธเมตตารอยเอ็ด

16 เด็กหญิง พัชรพร สุขเพีย บานดู

17 เด็กหญิง พัชรพร เห็มสุวรรณ เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กชาย พัชระ ทองเพียง อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง พัชราภา ผิวหมาย บานหนองผือ

20 เด็กหญิง พัชราภา มานะดี อนุบาลเมืองอาจสามารถ

21 เด็กหญิง พัชริดา พลนันท อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง พัชรีพร ชํานาญเอื้อ พระกุมารรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง พัทธธีรา แสงเรณู อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง พิชชานันท ภักดีวุธ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง พิชชานันทน สุวรรณไชยรบ สหมิตรพิทยา

26 เด็กหญิง พิชญดา วิจิตขะจี อนุบาลรอยเอ็ด

หองสอบที่ 11 : 5303

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง พิชญธิดา ลันสี พระกุมารรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง พิชญสุดา นรทีทาน ไพโรจนวิชชาลัย

3 เด็กหญิง พิชญา กฤตตาคม อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง พิชญา จันทรักษา ไพโรจนวิชชาลัย

5 เด็กหญิง พิชญานิน ชาระมาศ พระกุรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง พิชามญธุ ปตะบูรณ อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง พิมพ น ภัส บุตรใส มารี ย อุปถัมภ 
8 เด็กหญิง พิมพณดา ภัทรพงษอนันท อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง พิมพนารา พินชะวะนัด เมืองรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง พิมพพาพร กุลตังวัฒนา พระกุมารมหาสารคาม

11 เด็กหญิง พิมพวิภา สาลี อนุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง พิมพศิริ บุศเนตร พระกุรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง พิมพิกา บัวแกว อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง พิรญาณ ภาโนชิต อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง เพ็ญพักตร เวฬุนารักษ อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง ภคพร ปญญาพินิจ อณุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กชาย ภธรวรรธน โคเวียง อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ภรัญญา ไชยประเสริฐ อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ภักดิพร ขนานแข็ง ปญจรักษ

20 เด็กหญิง ภัคจิรา คูลิน พระกุมารรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ภัคจิรา มะสิกา ชุมชนบานเหลาลอ

22 เด็กหญิง ภัคจิรา หลงทวีป อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ภัคนรี ดิสโร อนุบาลเมืองอาจสามารถ

24 เด็กหญิง ภัควลัญชญ เลิศล้ําหวาน อนุเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ภัณฑิรา หลวงลา ดงเกลือวิทยา

26 เด็กหญิง ภัททิยา ผลสวาง อนุบาลรอยเอ็ด

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 12 : 5304

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ภัททิยา วระจารุ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ภัทร แฉงใจ เมืองรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ภัทรธิดา หนองเรือง อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กชาย ภัทรพล ภาคมฤค อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ จันทะวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ หลากํ่า อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ภัทราวดี สุวรรณศรี ดงยางสะแบง

8 เด็กชาย ภากร โฮมแพน อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง ภานุมาศ ตะเวียงนาน บานพลับพลา

10 เด็กชาย ภานุศกัดิ์ ประภาศร พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ภาสินี ทิพยมณี ไพโรจนวิชชาลัย

12 เด็กชาย ภูมิพัฒน ศรีทอง อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง ภูษณดา เหลามาลา เทศบาลวัดเหนือ

14 เด็กหญิง ภูอัญวิกา โสมาเกตุ อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง มณทิชา งามสนิท อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง มณทิชา อาษาธง อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง มนัสนันท แซโคว อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง มยุรินทร นามบุญลา ชุมชนบานสีแกว

19 เด็กหญิง เมธาพร อุทัยศรี อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ยศนันท โกตถา บานยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

21 เด็กชาย ยุรนันท สนองผัน อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง รชยา ดวงประเสริฐ ไพโรจนวิชชาลัย

23 เด็กหญิง รักษดี ชูแกว พระกุมารรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง รัชฎาภรณ ทิพยพิมานพร อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กชาย รัชพล จําปาหอม อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง รัตนากร บุญชุบ เมืองรอยเอ็ด

หองสอบที่ 13 : 5305

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กชาย ราชา จันทรลอยนภา อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง รินภัทร มีทรัพยสกล อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง รินลดา เถาวจันทร อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง รุงนภา ศรีหาคลัง บานดู

5 เด็กหญิง รุงนภาพร จันทรวิเศษ เทศบาลวัดสระทอง

6 เด็กหญิง รุจิรัตน วิจารณรงค อุดรวิทยา

7 เด็กหญิง ลลิตา สรอยอุดม อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ลักขณา จักรักษา ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

9 เด็กหญิง ลักษณาพร เสนาภักดิ์ อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง ลักษิกา ขันรักษา บานขี้เหล็ก

11 เด็กหญิง เลนกา สุพิชชา มาเท็น พระกุมารรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง วงศวรัณ ฮามวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง วชิรญาณ พันพินิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง วชิรญาณ ออนปอภาร อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กชาย วชิรวิชญ นิ้มเจริญ อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง วรดา ลักษณ คงมี เมือง รอยเอ็ด 
17 เด็กหญิง วรปภา จุลมณี อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง วรพิชชา ธิภาศรี บานหวานไฟ

19 เด็กหญิง วรรณภา นารถกานตง เทศบาลวัดสระทอง

20 เด็กหญิง วรรษพร วิลัยหลา พระกุมารรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง วรัญญา กฤษณา เทศบาลวัดปาเรไร

22 เด็กหญิง วรัญญา เย็นใจชิด บานเทอดไทย

23 เด็กหญิง วรัญญา สมตัว อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง วรัญญา อินอุนโชติ เมอืงรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง วรัทยา จําปาหอม อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง วราภรณ กองจันทรดา อนุบาลเมอืงอาจสามารถ

หองสอบที่ 14 : 5307

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง วราภรณ นิลสัมฤทธิ์ อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง วราภรณ สุวะศรี บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

3 เด็กหญิง วรินยุพา ศรีเมอืง อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง วริศรา เนินผา บานเมืองสรวง

5 เด็กหญิง วัลลภา ศิริเวช อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง วาสิตา คามะเชียงพิณ อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง วิกานดา จิตกังวัน บานแคน(วันครู 2503)

8 เด็กชาย วิทวัส พลรัตน อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กชาย วิภพ อรัญมติร อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง วิภาวี จริงรักษ จตุรพักตรพิมาน

11 เด็กหญิง วิมพวิภา คําคูบอน เมืองรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง วิมลมณี ธนะสีลังกูร อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง วิมุตติยา บุตรศาสตร อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง วิราศินี ทูลภิรมย พุทธเมตตารอยเอ็ด

15 เด็กหญิง วิลัตติกา นิวาสวงษ อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กชาย วีรกุล วรวงศ บานเทอดไทย

17 เด็กชาย วีรภัทร อาษาเสนา เหลาใหญวนาสณฑผดุงเวทย

18 เด็กหญิง ศรัณพร วงศศริิทรัพย พระกุมารรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ศรัณยพร กุตเสนา อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กชาย ศรัณยวิชญ ดอนทะนาม อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ศรีวตาภรณ ธงทอง บานธวัชบุรี

22 เด็กหญิง ศศิวรรณ ศรีบุญมา อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ศศิวิมล ทองพูล เมืองรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ศศิวิมล สุระชัย พระกุมารรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ศสิตา พรรณขาม ชุมชนบานสีแกว

26 เด็กหญิง ศิรัญญา วงษาเวียง อนุบาลรอยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 15 : 5308



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ศิรินพา พรมดวง อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ศิริพิชยา ภาคคําภู อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ศิริมา พงษสิงห ไพโรจนวิชชาลัย

4 เด็กหญิง ศิริวรรณ สนิทผล เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กชาย ศลิา เบาทอง บานเทอดไทย

6 เด็กหญิง ศิวพร ทองหาว อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

7 เด็กชาย ศภุกิจ คมสันเทียะ บานเทอดไทย

8 เด็กหญิง ศุภชาดา โยตะสิงห อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

9 เด็กชาย ศภุณัฐ มูลภักดิ์ เมืองรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง ศุภาพิชญ บุญมรีอด อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กชาย สพลกิตติ์ โชติชวงนิรันดร อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กชาย สรวิชญ วิลาจันทร อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง สรัลดา พิชญชัยประเสริฐ อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง สวิชญา บําเรอ พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กชาย สิรภัทร เปลือยหนองแข เมอืงรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง สิริกร รูยืนยง อนุบรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง สิริพากาญจน จัตวาภักดี เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง สิริมา เทียบพิมพ อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง สิริยากร ภูคดหิน อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง สิริยากรณ มาลาศิริ พุทธเมตตารอยเอ็ด

21 เด็กหญิง สิริอาภา สีพะนาดี อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง สุกฤตา ผานสําแดง อนุบาลเมอืงอาจสามารถ

23 เด็กหญิง สุกัญญา จันทะวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง สุกัญญา ถือพุทรา บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

25 เด็กหญิง สุชญา ทองประเสริฐ อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง สุชาสินี พิลาลี ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

หองสอบที่ 16 : 5401

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง สุดารัตน ศรีบุดดา บานสําราญ

2 เด็กหญิง สุดารัตน แสนสุวรรณ พระกุมารรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง สุทรรศนีย ไกรแกว อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง สุธาสินี กุนัน อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง สุธิดา สอนโกษา อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง สุนิตา เสาโมก อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง สุพรรษา สระสิทธ์ิ ไพโรจนวิชชาลัย

8 เด็กหญิง สุพรรษา สุนทรวัฒน อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง สุพัตรา รุงศรีรัตน หนองตากรา

10 เด็กหญิง สุพิชฌา สัตนาโค พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง สุพิชญา ผายพิมาย อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง สุพิชญา วีระพันธยานนท พระกุมารรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง สุภทรธิดา เสาขุมเหล็ก อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง สุภัทรา เวียงสิมา บานเขวามทุง

15 เด็กหญิง สุภัสรา แสนสุพันธ เทศบาลวัดเวฬุวัน

16 เด็กหญิง สุภาพร ปุริสา เมอืงรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง สุภาพร ภาระบุตร บานคานหักโนนใหญ

18 เด็กหญิง สุภาภรณ มอไธสง บานเทอดไทย

19 เด็กหญิง สุภาวดี พวงอินทร อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง สุรัตนติกานต จันทรเมืองหงษ พระกุมารรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง สุรัตนา ขุนาพรม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

22 เด็กชาย สุหฤท อภัยฤทธิรงค อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ไชยวารี อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง แสงอรุณ วัดราศรี บานเทอดไทย

25 เด็กหญิง โสภิตา มหามาตย อนุบาลเมืองสรวง

26 เด็กหญิง หทัยพัชร แดงพิบูลย ไพโรจนวิชชาลับ

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 17 : 5402

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง อครมน กิตติสิทธิสาร บานดู

2 เด็กหญิง อชิรญา นากอนทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง อชิรญา บรรจง พระกุมารรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง อชิรญา พลพุทธา อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง อธิชานันท แกวรัตน บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

6 เด็กหญิง อภิญญา สิทธิจันทร เมืองรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง อภิญญา สุมาลี บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

8 เด็กหญิง อภิญญา อุทโท ไพโรจนวิชชาลัย

9 เด็กหญิง อรชิสา พูมาลัย พรอม

10 เด็กหญิง อรพิน จตุพงษา บานเทอดไทย

11 เด็กหญิง อรัณยิกา นาควัน อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง อรุณรัตน อินอุนโชติ อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง อสมาภรณ ศิริวารินทร เทศบาลวัดเวฬุวัน

14 เด็กหญิง อัญรัตน คณุตง เมอืงบัววิทยาคาร

15 เด็กหญิง อัญรินทร ศรีประทุม เมืองรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง อัมราภัสร พิมสัก อนุบาลเทศบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง อัยลดา ตุมงาม อนุบาลเอกกุมาร

18 เด็กชาย อานนท พรมชาติ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

19 เด็กหญิง อาภัสรา คเูมือง บานอี่เมง

20 เด็กหญิง อาระยา โลมจันทร เมืองรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง อารีชา สิมะลา อนุบาลทองสตา

22 เด็กหญิง อิศริยา กันหารัตน เมืองรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง เอมรัตน โยคสัย บานดงเค็ง(คุรุราษฎรประชาสามัคคี)

24 เด็กหญิง เอื้อมพร บุญสมคัร ชุมชนไมตรีอุทิศ

25 เด็กหญิง แอลลิซ ไอรีน นิสคาเนน สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย

26 เด็กหญิง ชุติกาญจน จิตจํานงค หันหนองสมัคคี

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 18 : 5403

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา
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เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กนกนาถ วิรัชวา พระกุมารรอยเอ็ด

2 เด็กชาย กมลภัทร อิฐรัตน อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โควตา

3 เด็กหญิง กมลรตน ระดาพัฒน ไพโรจนวิชชาลัย

4 เด็กหญิง กฤติมา เตี้ยชู พระกุมารรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง กัญญาภัค ภิญญาคง อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง กันตฤทัย บุญกุศล บานดู

7 เด็กหญิง กิตติญา สิทธิเสนา หัวนาวิทยา

8 เด็กชาย กิตติ์นภัส บุญโสภาพ อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง กุลธิดา งามผิวเหลือง เทศบาลวัดสระทอง

10 เด็กชาย คณาธิป เชื้อพึ่ง อนุบาลทองสตา

11 เด็กหญิง จรรยวงศ จอมคําสิงห เมืองรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง จอมใจ ประไมย อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง จันทรธิดา จันทะบุรี เทศหนองหญามา

14 เด็กหญิง จัสมิน ลี พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง จิราพร เวียงนนท อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง เจริญพร สวัสดิ์พานิช อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ชนมน ศาลาจันทร พระกุมารรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ชนัญธิดา แสนศลิา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

19 เด็กหญิง ชนิดาภา วันนิตย อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ชยานันท ฉํ่ามณี อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ชินาณา ตั้งบูชาเกียรติ อนุบาลรอยเอ็ด โควตา

22 เด็กหญิง ชุติมา นนทะนํา เมืองรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ญาณิศา แฝงเมอืงฟุก อนุบาลเมอืงเสลภูมิ โควตา

24 เด็กชาย ฐกลเกียรติ รักษากานตง อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ณัฐชา เพชรมี ไพโรจนวิชชาลัย

หองสอบที่ 19 : 3203

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ณัฐชา สวัสดิ์แวงควง อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยธงรัตน ศรีอรุวิทเสลภูมิ

3 เด็กชาย ณัฐวัฒน สุวรรณธาดา อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง ณิชาภัทร สวางบุญ เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กชาย เตชภณ บัวพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กชาย เตชิต เวธนสกุล พระกุมารรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ทิภาลักษญา คอมสิงห อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กชาย เทวากร เตียงแกว อนุบาลทองสตา

9 เด็กหญิง ธนภรณ วงศกัญญา อนุบาลรอยเอ็ด โควตา

10 เด็กหญิง ธนัชพร ธนะพันธ เทศบาลวัดเหนือ

11 เด็กหญิง ธนิสร สุขรัตน อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง ธริศราพร โคตะชัย อนุบาลยโสธร

13 เด็กหญิง ธัญญวงศ จอมคําสิงห เมืองรอยเอ็ด

14 เด็กชาย ธิติศักดิ์ นีลพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง นภัทรษร ออนหัวโทน ไพโรจนวิชาลัย

16 เด็กหญิง นภัสสร สิริวัฒนพงษ พระกุมารรอยเอ็ด โควตา

17 เด็กหญิง นรภัทร โชติไธสง อนุบาลเมืองเสลภูมิ โควตา

18 เด็กหญิง นวรัตน พันธะไชย อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง นัจจนันท จูตะวิริยะสกุล อนุบาลเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง นัทธหทัย โควบุตร ไพโรจนวิชชาลัย

21 เด็กหญิง นันทศิริ สุวรรณธาดา อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง นัยนปพร พลเย่ียม พระกุมารรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง น้ําฝน ไชยการ บานนาโพธิ(์สหพันธพิทยาภรณ)

24 เด็กหญิง นินนา แองเจลา คคุโคเนน อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง บุญวัฒนา บุญเอก อนุบาลรอยเอ็ด

หองสอบที่ 20 : 3204

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ปนัดดา วันนิจ เมอืงรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ปพิชญาภา เรืองเทพ อนุบาลรอย

3 เด็กหญิง ปภาวรินทร ธุระนิตย อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กชาย ปริญญา วิเวกวิน สหมิตรพิทยา

5 เด็กหญิง ปริณณญาลักษณ คําภาพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ปริยากร เวียงอินทร การกุศลวัดสระทอง

7 เด็กหญิง ปวริศา เฉลิมแสน ไพโรจนวิชชาลัย

8 เด็กหญิง ปวีณกร เวียงจันทร พระกุมารรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง ปณณพร โสมาเกตุ อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กชาย ปณณวิชญ สิงหทวีโชติ ไพโรจนวิชชาลัย

11 เด็กหญิง ปาริชาต สิงหามูล พระกุมารรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง ปยฉัตร วิสัชนาม บานโหรา

13 เด็กหญิง ปยธิดา อุทุมภา อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กชาย พงศภัค เมาะราษี พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง พชรมณ อาชาสันติสุข อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง พรพิทย คงนาน อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง พรรณกร คําสกล เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง พลอยชมพู วรรณา อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง พัชรกนก จันทดี อนุบาลรอยเอ็ด โควตา

20 เด็กหญิง พัชรพร ผานสถิน บานราชธานี

21 เด็กชาย พัชระ ทองเพียง อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กชาย พัฒนสิน กีรติวงษเลิศ พระกุมารรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง พาทินธิดา เทียนพิมาย อนุบาลรอยเอ็ด โควตา

24 เด็กหญิง พิชชนัญญ นนทสิน พระกุมารรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีชัยวาน พระกุมารรอยเอ็ด

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 21 : 3205

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง พิชญสุดา นรทีทาน ไพโรจนวิชชาลัย

2 เด็กหญิง พิมพณิชา เอกอนันตชาติ เทศบาลวัดสระทอง

3 เด็กหญิง พิมลพร ใจหาญ เทศบาลวัดสระทอง โควตา

4 เด็กหญิง เพลงภัสสร ธีระศาสน พระกุมารรอยเอ็ด โควตา

5 เด็กหญิง ภคพร ปญญาพินิจ อณุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ภัคจิรา หลงทวีป อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ภัสนี สวนงาม พระกุมารรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ภาสินี ทิพยมณี ไพโรจนวิชชาลัย

9 เด็กชาย ภูตะวัน ภูคําไพร อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง มณทิชา อาษาธง อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง มณนิภา เฉิดจินดา เมืองรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง มนัญชยา วงศสายเชื้อ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โควตา

13 เด็กหญิง โมรียา โลหคาํ เทศบาลวัดสระทอง

14 เด็กหญิง รักษดี ชูแกว พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง รุจิรัตน วิจารณรงค อุดรวิทยา

16 เด็กชาย วงศกร เครือเมฆ เมืองรอยเอ็ด

17 เด็กชาย วชิรวิชญ นิ้มเจริญ อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กชาย วรโชติ หนาผา อนุบาลเมืองเสลภูมิ โควตา

19 เด็กหญิง วรัญญา ประทุมชาติ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

20 เด็กหญิง วราพร มงคล การกุศลวัดบานกอ

21 เด็กหญิง วรินยุพา ศรีเมอืง อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กชาย วิภพ อรัญมติร อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง วิมลเกียรติ พวงศรีเคน พระกุมารรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง วิลัตติกา นิวาสวงษ อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กชาย ศรัณยวิชญ ดอนทะนาม อนุบาลรอยเอ็ด

หองสอบที่ 22 : 3206

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ศุภาพิชญ บุญมรีอด อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง สรัลดา พิชญชัยประเสริฐ อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กชาย สันติภาพ หาขุนทด บานนาโพธิ์ สหพันธพิทยาภรณ

4 เด็กชาย สิรวิชญ กําพุฒ ไพโรจนวิชชาลัย

5 เด็กหญิง สิริมา เทียบพิมพ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง สิริยากร บุตรวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง สิริยากร ภูคดหิน อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง สุกัญญา ปดสา บานข้ีเหล็กซายดอนแตง

9 เด็กหญิง สุรภา บุญมาตย เมืองรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง หทัยพัชร แดงพิบูลย ไพโรจนวิชชาลัย

11 เด็กหญิง อรัณยิกา นาควัน อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง อลิสา ทุยไธสง ชุมชนบานโพนเมือง

13 เด็กหญิง อัฐภิญญา หัดระวี บานแวงประชารัฐบํารุง

14 เด็กชาย อีเทียนซาเซ เดเนียล อีโกดาโระ พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กชาย เอกวัฒน เจริญราษฎร บรรจบรักษ

16 เด็กหญิง สาวิตรี ศรีริวะรี โนนสีดาวิทยา

17 เด็กหญิง กัญญภา เชิงหอม อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 23 : 3305

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันอาทิตย ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา



   ตารางสอบคัดเลือกนกัเรียนเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนพเิศษ  English Program 
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๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
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๓ ช่ัวโมง 
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๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

วิทยาศาสตร  
๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท ี

๓๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

ภาษาไทย ๓๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

๑๔.๓๐ น. เปนตนไป สัมภาษณ  ๓๐ กรรมการโรงเรียนสตรีศึกษา 

 

 


