
 
ประกาศโรงเรียนสตรีศกึษา   

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑  
ประเภท หองเรียนปกติ ประจำปการศึกษา 2565  

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

ตามที่โรงเรียนสตรีศึกษาไดประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ ๔ ประเภท หองเรียนปกติ ประจำปการศกึษา 2565 ระหวางวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี ้ โรงเรียนไดดำเนินการพิจารณานักเรียนที ่มีคุณสมบัติตามประกาศของโรงเร ียน            
เปนที่เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑         
ประเภท หองเรียนปกติ ประจำปการศึกษา 2565 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ และตารางสอบแนบทาย
ประกาศ 

  จึงใหนักเรียนที่มีรายชื่อดังกลาวเขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ โดยชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   
สอบในวันเสารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีศกึษา 

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                         
                                                   นายเทิดทูน สุจาร ี
                                            ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กชพร ชรากาหมุด อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง กัญชลิการ วิเศษศิลป พระกุมารรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศรียันต อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชวลิตนิธิกุล อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง กาญจนา ขัตติยะมาตย เมืองรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง กานตธีรา ศรีมาดี อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง คติญา กฤตตาคม พระกุมารรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ไคริกา อุทการ อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง จันทรเพ็ญ สนธิรักษ พระกุมารรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง จิดาภา ตนวงคเจริญ พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง จุฬาลักษณ เดชสูงเนิน อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง ญาณญา ธนนันทนากิจ พระกุมารรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง ฐิติภรณ โยธาจันทร อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ อุทัยแสง อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง ณัฐกานต ประทุมทิพย เทศบาล วัดสระทอง
16 เด็กหญิง ณัฐณิชา พลบูรณศรี เมืองรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ณัฐณิชา สอนโกษา อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ณัฐธดา แสงสุรินทร อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ณัฐธยาน บุญรินทร เทศบาลหนองหญามา

20 เด็กหญิง ณิชาภัทร สรอยอุดม อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ตรีสุคนธ พิมพเขต เมืองรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ธนัชพร ด ีแกน ทราย อนุบาล รอยเอ็ด 
23 เด็กหญิง ธนัชพร ลือไพบูลย หนองหญา มา
24 เด็กหญิง ธมลวรรณ วันทอง ไฟโรจนวิชาลัย

25 เด็กหญิง ธัญญรัตน ไชยจันลา อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง ธัญญรัตน ตอประเสริฐ เมืองรอยเอ็ด

27 เด็กหญิง ธัญญลักษณ ทองคํา เทศบาลวัดเวฬุวัน

28 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ ไกยสวน อนุบาลรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง ธันยชนก ปทมะแกนทราย บานเปลือย

30 เด็กหญิง ธันยมัย พวงไสว เมืองรอยเอ็ด

31 เด็กหญิง ธันวาพร จันทมูล เมืองรอยเอ็ด

หองสอบท่ี 1 : 5102

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565

สอบวันเสาร ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ชื่อ-สกุล

(นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ)

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ธารารัตน พันธวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง นภัสนันท บุพโต อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง นัฐษมล โพธิชาราช อนุบาลรอยเอ็ด 
4 เด็กหญิง นันทนภัส พิมพิรัตน พระกุมารรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง นันทิดา กิจชู เมืองรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง นิโคล การเร อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง นิชาภา แยมโกสุม เทศบาลวัดเหนือ

8 เด็กหญิง นิภารัตน ศรีชัย เมืองรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง เนตรนภา หาดทะเล เมืองรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง บุญญาพร ไทยสงคราม พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง บุญญาภัทร บุญทา อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง บุญวัฒนา บุญเอก อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง บุณยาพร ภักดีวุฒิ อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง บุษบา พรมดวง เทศบาลวัดราษฦรอุทิศ

15 เด็กหญิง เบญญาภา วารีรักษ ไพโรจนวิชชาลัย

16 เด็กหญิง ปชินญา ทองทิพย อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ปภาวรินทร ปนละออ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ปราณปรียา วิเชียรศรี อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ปรีชยา วิชพล พระกุมารรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ปวริศา ไกรการ อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ปาณิสรา จุฬารมย อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ปานตะวัน วงมาต เทศบาลวัดราษฏรอุทิศ

23 เด็กหญิง ปยธิดา ศภุราทิตย อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ปยวรรณ เพ็ญเนตร พุทธเมตตารอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ปยสุดา ศรีลาภ อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง ปุญญิสา สุตนนท อนุบาลรอยเอ็ด

27 เด็กหญิง พรชนก อาจเจริญ เมืองรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง พรทิพย ชางศรี พระกุมารรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง พรทิพา สระกาศ อนุบาลรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง พรพิทย คงนาน อนุบาลรอยเอ็ด

31 เด็กหญิง พลอยชมพู วรรณา อนุบาลรอยเอ็ด

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 2 : 5103

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันเสาร ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

(นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ)



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง พัชรพร พรชัย เทศบาลหนองหญามา

2 เด็กหญิง พิชญา กฤตตาคม อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง พิชญา จรูญเพ็ญ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง พิมพญาดา คําเงิน อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง พิมพณิชา เอกอนันตชาติ เทศบาลวัดสระทอง

6 เด็กหญิง เพชรลดา พันธุรพี อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ภัควลัญชญ เลิศล้ําหวาน อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ภูษณดา เหลามาลา เทศบาลวัดเหนือ

9 เด็กหญิง รวิษฎา ราชบุรมย เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

10 เด็กหญิง รามิลตรา วิเศษสุวรรณ เมืองรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ลภัสสินี สาสนทาญาติ พระกุมารรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง ลลิตภัทธ ฉัฐมะพิพัฒน อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง ลลิตา สรอยอุดม อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง วนิษา อินตะสงค พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง วรรษพร วิลัยหลา พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง วรินยุพา ศรีเมือง อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง วิภาดา พนมเขต อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ศศิวิมล ทิพยเหลือง อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ศศิวิมล สุระชัย พระกุมารรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง สิรินาถ ฉลาดจิตร เทศบาลวัดราษฎอุทิศ

21 เด็กหญิง สุกัญญา จันทะวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง สุธิดา สอนโกษา อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง สุพิชญา ผายพิมาย อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง สุภัคชศิกาญจน ทวีรัตน พระกุมารรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง โสภิดา มีศิลป พระกุมารรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง อชิรญา วรสุข อนุบาลรอยเอ็ด

27 เด็กหญิง อนันติยา ธรรมโร เมืองรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง อรชพร ภูมิสุวรรณ วัดราษฎรอุทิศ

29 เด็กหญิง อสมาภรณ ศริวิารินทร เทศบาลวัดเวฬุวัน

30 เด็กหญิง อัยลดา กมลเพ็ชร เทศบาลหนองหญามา

31 เด็กหญิง ไอริณ แจงคลอย พระกุมารรอยเอ็ด

(นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ)

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 3 : 5104

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันเสาร ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กชกร บุญญามิ่ง อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง กชนิภา สุราเมฆ เมืองรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง กชนุช วาหา โหรา

4 เด็กหญิง กนกขวัญ สุทิน เทศบาลวัดสระทอง

5 เด็กหญิง กนกนิภา บุบผาวิพันธ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง กนกพร แกวสิงห เทศบาลวัดสระทอง

7 เด็กหญิง กนกพร ศรีโยธี อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง กนกลดา มงคลมะไฟ เมืองรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง กนกลดา อุนวัง อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง กนกวรรณ ทุมจีน เมืองรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง กนกวรรณ แสนสงา เกานอยโนนรังวิทยาเสริม

12 เด็กหญิง กมลชนก โคตรวงษ บานชาดมะเหลื่อม

13 เด็กหญิง กมลชนก มณพีันธ บานหนองตากรา(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

14 เด็กหญิง กมลทิพย รดารงค เทศบาลวัดสระทอง

15 เด็กหญิง กมลพร ปองแดง พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง กมลพิชญ โพธิ์ชุม อนุบาลเมืองสรวง

17 เด็กหญิง กมลวรรณ นาสิงหคาร อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง กรวรรณ มวงมุลตรี เมืองรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง กริยรัตน สันโส บานกระจายเหลาสูง

20 เด็กหญิง กฤตพร ไชยสุระ เทศบาลวัดสระทอง

21 เด็กหญิง กฤติญดา ยศพล ไพโรจนวิชชาลัย

22 เด็กหญิง กฤติญา มะลัยสิทธิ์ อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง กฤติมา เตี้ยชู พระกุมารรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง กฤติมา สุเรนรัมย อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง กฤษฎาภา ประเสริฐสังข อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง กฤษณา สุขทั่ววงศ บานโคกกุงดอนกอก

27 เด็กหญิง กวินตรา โคกหงส บานน้ําใสเที่ยมแข

28 เด็กหญิง กวิสรา ทองเพียง อนุบาลรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง กษิรา กุลาจันทร สารสาสนสุขสวัสดิ์

30 เด็กหญิง กัญชรส วรรณสุทธิ์ พระกุมารรอยเอ็ด
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1 เด็กหญิง กัญชริญา ตระการไทย กรพิทักษศึกษา

2 เด็กหญิง กัญญวรา บุญกาวงค เทศบาลวัดสระทอง

3 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กุลออน พระกุมารรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ราชนาเมือง เทศบาลวัดสระทอง

5 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อัศพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง กัญญาณี ซอเฮง็ เทศบาลวัดสระทอง

7 เด็กหญิง กัญญาพัชร มาตยะขันธ อนุบาลเมืองอาจสามารถ

8 เด็กหญิง กัญญาภรณ พฤฒามาตย เมืองสุวรรณภูมิ

9 เด็กหญิง กัญญาภักดิ์ กลางราช พระกุมารรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง กัญญาภัค บุญไตร สุคนธศึกษา

11 เด็กหญิง กัญญาภัทร สีปดถา อนุบาลณัฐนรี

12 เด็กหญิง กัญญารัตน ดีพันธ ไพโรจนวิชชาลัย

13 เด็กหญิง กัญญารัตน อุนสมัย เมืองรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง กัญฑิตา ฤทธิแผลง เมืองธวัชบุรี

15 เด็กหญิง กัญพัชญ พลแดง พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง กัญพัชญ ภาโนมัย ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

17 เด็กหญิง กัณชพร บุญเสริม บานคานหักโนนใหญ

18 เด็กหญิง กัณฐพิชชา มะธิปไข อนุบาลเมืองเสลภูมิ

19 เด็กหญิง กัณยาลักษณ อันทะชัย อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง กันตฤทัย บุญกุศล บานดู

21 เด็กหญิง กันยภรณ มูลมาตร บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

22 เด็กหญิง กัลยกร พลนิกร ไพโรจนวิชชาลัย

23 เด็กหญิง กัลยกร เศษวงษ บานกลวยวิทยา

24 เด็กหญิง กัลยาณี ภูมิประมาณ บานโคกกุงดอนกอก

25 เด็กหญิง กัลยาพัชร พลเยี่ยม อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง กัลยารัตน เอมอุทัย ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

27 เด็กหญิง กัลยาวดี กันยานุช ไพโรจนวิชชาลัย

28 เด็กหญิง กาญจนชนิตา ศรแีวงเขต หนองคูโคกขุมดิน

29 เด็กหญิง กานตสินี ปาระภา เอกปญญา

30 เด็กหญิง กิ่งไผ วัชรกิตติธาดา เมืองธวัชบุรี
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1 เด็กหญิง กิตติกานต ภาคมฤค อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง กิตติญา สิทธิเสนา หัวนางามวิทยา

3 เด็กหญิง กิติณัฐ มวงกลาง อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง กุลชา อรัญมิตร เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง กุลนัดดา ไชฮะนิต ไพโรจนวิชชาลัย

6 เด็กหญิง กุลนิษฐ อัศวภูมิ อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง กุลรดา เกาะอําไพ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

8 เด็กหญิง กุลวิภา ไชยปญญา คําใหญวิทยา

9 เด็กหญิง เกศราพร บุตรศรี โสกเชือก

10 เด็กหญิง เกษราภรณ วงคคาํ บานหนองตากรา(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

11 เด็กหญิง แกวเกลา นามจูม อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง แกวขวัญชนก ประสงคสุข ดอนแดง

13 เด็กหญิง ขวัญขาว สุดเฉลียว บานโพธิ์ตาก

14 เด็กหญิง ขวัญใจ ตุยไชย เทศบาลวัดบูรภาพิราม

15 เด็กหญิง ขวัญชนก นามฤาชัย อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง ขวัญพิชชา อนุวาร อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ขวัญฤดี มวงมูลตรี หัวนางามวิทยา

18 เด็กหญิง ขวัญหทัย วงศาสตร บานเมืองนอย

19 เด็กหญิง เขมจิรา วิชระ โภชน   อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง เขสรา อาษาวิเศษ เมืองรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง คนัมพร หินออน เมืองรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ครองขวัญ ไชยชิต เทศบาลวัดสระทอง

23 เด็กหญิง คีตา พรมโสภา ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

24 เด็กหญิง คุณัญญา หวนเสนา อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง จรรยาภรณ ฝางแกว อนุบาลเมืองอาจสามารถ

26 เด็กหญิง จริภัทร สุขแปน เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

27 เด็กหญิง จันทรจิรา ศรีสุโพธิ์ อนุบาลรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง จันทรัสม จารุศุภนันท เมืองสุวรรณภูมิ

29 เด็กหญิง จันทิมา คําภูเมือง พระกุมารรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง จารุประภาณิศา โชคชัยหนุนํากุล อนุบาลรอยเอ็ด
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1 เด็กหญิง จิดาภา รวมรักษ วัดสระทอง

2 เด็กหญิง จิตตาภรณ อุทุมภา บานดู

3 เด็กหญิง จิตติมา คงหมวก เมืองธวัชบุรี

4 เด็กหญิง จิตรติภากร มาตยวิเศษ บานสังขสงยาง(คุรุราษฎรวิทยา)

5 เด็กหญิง จินดารัตน พรองพรม จองฮั้วปตตานี

6 เด็กหญิง จิรภรณ จักรพล บานมวงน้ํา(ประชาศิษยวิทยา)

7 เด็กหญิง จิรภัทรกานต วรนาม อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง จิรภิญญา นามมัสสา บานมวงน้ํา(ประชาศิษยวิทยา)

9 เด็กหญิง จิรวรรณ จันทรตูม ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

10 เด็กหญิง จิรสุดา ดํารงเชื้อ พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง จิรัชญา มะเสนา เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

12 เด็กหญิง จิรัชญา สัจจา อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง จิรัชญา สุตะนนท อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง จิรัฐฐวริญ จันทรขอแกน เทศบาลวัดสระทอง

15 เด็กหญิง จิรัตนชญา ธรรมเจริญ อนุบาลณฐันารี

16 เด็กหญิง จิราพร เคนหงษ เมืองบัววิทยาคาร

17 เด็กหญิง จิราภัทร เนื้อเย็น บานแคนสามัคคี

18 เด็กหญิง จิราภา สายยางหา ชุมชนบานโพนเมือง

19 เด็กหญิง จีรณา พลพุทธา อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง จีรวรรณ แสงคาํ บานโนนแฮด

21 เด็กหญิง จุฑาทิพย ชะรานันท เทศบาลวัดเหนือ

22 เด็กหญิง จุฑามาศ จันทะอุมเมา วัดโนนสําราญ(ประชาสามัคค)ี

23 เด็กหญิง ชญาณนันท สีนาเรียง บานแวงประชารัฐบํารุง

24 เด็กหญิง ชญานันท สุธร อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ชญาภา พลเวียง บานมะอึ

26 เด็กหญิง ชนมณี นามไพร ธรรมจารีนิวาส

27 เด็กหญิง ชนมน ศาลาจันทร พระกุมารรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง ชนัญชิดา วงคคํา บานเหลาฮก

29 เด็กหญิง ชนันสิริ ปรุงเปยม เทศบาลวัดปาเรไร

30 เด็กหญิง ชนิกานต สืบกินร เมืองรอยเอ็ด
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1 เด็กหญิง ชนิดาภา วันนิตย อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ชนิตา สุมมาตย ไพโรจนวิชชาลัย

3 เด็กหญิง ชมพูนุช วาระสิทธิ์ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

4 เด็กหญิง ชยานันท ฉ่ํามณี อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ชยาภรณ ยามโสภา วัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจาอนุสรณ)

6 เด็กหญิง ชลดา กรวยกลาง ไพโรจนวิชชาลัย

7 เด็กหญิง ชลดา จันทรพยับ บานคอ

8 เด็กหญิง ชลธิชา แดนดังยิ่ง บานดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)

9 เด็กหญิง ชลลดา รองหานาม อนุบาลเมืองอาจสามารถ

10 เด็กหญิง ชัญญานุช พิกิจอาจ พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ชัญญานุช สดมพฤกษ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

12 เด็กหญิง ชุติกาญจน ชุมมุง อนุบาลทองสตา

13 เด็กหญิง ชุติกาญจน นาจังหาร อนุบาลเมืองอาจสามารถ

14 เด็กหญิง ชุติญาพร รัตนะวัน บานแคนสามัคคี

15 เด็กหญิง ชุติพร เถาวแกน เมืองรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง ชุติมณฑน จิตรีมิตร เมืองรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ชุติมา นนทะนํา เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ชุติมา บัวสิงห โนนสีดาวิทยา

19 เด็กหญิง ชุติมา อุตเสนา บานหนองคูบอน

20 เด็กหญิง โชติกา นุริตมนต อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ญาณิศา พรฉายา บานกอกนายูง

22 เด็กหญิง ญาณิศา ศิริจักรหงษ อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ญาณิศา สุภา อนุบาลเมืองอาจสามารถ 
24 เด็กหญิง ญาโณทัย ลมผักแวน อนุบาลรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ฐานิศา ตรีพงษ บานเมืองสรวง

26 เด็กหญิง ฐิตาพร กาบินพงษ บานดู

27 เด็กหญิง ฐิติกาญจน ไกรแกว อนุบาลรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง ฐิติกานต เวียงสิมา อนุบาลรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง ฐิติธมนรัตน อุนเจริญ เมืองรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง ฐิติพงศ บุณกานนท บานทุงเจดีย
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1 เด็กหญิง ฐิติพร โคตะชัย อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ฐิติมา สังฆะมะณี พระกุมารรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ฐิติวรดาร ภูมิดอนเนาว เทศบาลวัดเหนือ

4 เด็กหญิง ณฐพร เงาภูทอง บานสังขสงยาง(คุรุราษฎรวิทยา)

5 เด็กหญิง ณพัชญา ภูทองใบ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ณภัทรชาดา คามบุศย อนุบาลเมืองสรวง

7 เด็กหญิง ณภัสษร สวัสดิ์แวงควง หนองคูโคกขุมดิน

8 เด็กหญิง ณัชชา กุลจิตร บานสําราญ

9 เด็กหญิง ณัชชา ตรงเท่ียงดี วัดจันทรประดิษฐาราม

10 เด็กหญิง ณัชชา ใตเมืองปาก อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ณัชชา พาประเวช อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง ณัชชา วัฒนธรรมญาณ บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

13 เด็กหญิง ณัชชา สมานพงษ ชีโหลนวิทยา

14 เด็กหญิง ณัฏชา ไชโย พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง ณัฏฐณชิา เวียงวิเศษ ดรุณาราชบุรี

16 เด็กหญิง ณัฏฐณชิา สราวรรณ เมืองรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ณัฏฐณชิา สุทธิเนื่อง เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ณัฐกาญจน แฝงโพนทอง อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ณัฐชนัน มนปราณีต เมืองรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ณัฐชยา ปนตบแตง บานหวยปราบ

21 เด็กหญิง ณัฐชยา อรัญวาสน บานหนองยูง

22 เด็กหญิง ณัฐชา สวัสดิ์แวงควง อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ณัฐญาภรณ พูลสวัสดิ์ บานเย็นศึกษา

24 เด็กหญิง ณัฐฐินันท ปทุมนพไชยวงค บานแคนสามัคคี

25 เด็กหญิง ณัฐณิชา คะหาราช บานมวงทาลาด

26 เด็กหญิง ณัฐณิชา นามเหลา อนุบาลรอยเอ

27 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรหมดี อนุบาบพิบูลมังสาหารวิภาคยวิทยากร

28 เด็กหญิง ณัฐณิชา โมคภา อนุบาลรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง ณัฐณิฌา ผานสถิน บานซงวิทยาคม

30 เด็กหญิง ณัฐธนัน ศรีละพันธ บานขาม
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1 เด็กหญิง ณัฐธยาน ศลิามาลีกุล ไพโรจนวิชชาลัย

2 เด็กหญิง ณัฐธัญญา อุนใจดี อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ณัฐธิชา ชนะพล บานธาตุประทับ

4 เด็กหญิง ณัฐธิดา นนทภา เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ณัฐธิตา สุตนนท อนุบาลโรจนวิทย

6 เด็กหญิง ณัฐนรี ไชยราช เทศบาลวัดสระทอง

7 เด็กหญิง ณัฐนันท จันทบาล อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ณัฐพร ทิณรัตน เทศบาลวัดสระทอง

9 เด็กหญิง ณัฐพร นวลรักษา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

10 เด็กหญิง ณัฐพร อินทะสิทธิ์ เทศบาลวัดเหนือ

11 เด็กหญิง ณัฐภรณ พลเยี่ยม ชุมชนบานโพนเมือง

12 เด็กหญิง ณัฐรัตน ปญญาคํา บานเชียง(ประชาเชียงเชิด)

13 เด็กหญิง ณัฐริกา กุลโพนเมือง บานแคน(วันครู 2503)

14 เด็กหญิง ณัตติยา จัตุเรศ เมืองรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง ณิชกานต วรเชษฐ บานหนองผือ

16 เด็กหญิง ณิชกานต วรรณสุทธิ์ เทศบาลหนองหญามา

17 เด็กหญิง ณิชนันทน พรมจรรย พระกุมารรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ณิชยา วองไว บานมวงน้ํา (ประชาศิษยวิทยา)

19 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุวรรณชะลา เมืองรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ณิศวรา ถาวงษกลาง บานกุดเขียว

21 เด็กหญิง ดวงกมล วิไลลักษณ อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ดาริกา สีโท บานหมูมน

23 เด็กหญิง ดารินทร วิลัยพิษ เมืองรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ทักษพร วรวงค อนุบาลเมืองอาจสามารถ

25 เด็กหญิง ทักษพร หนูแสน เทศบาลวัดสระทอง

26 เด็กหญิง ทักษอร ขจรอนันต อนุบาลรอยเอ็ด

27 เด็กหญิง ทักษอร ศรีใส พระกุมารรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง ทักษิณา วิสัชนาม บานแคน(วันคร2ู503)

29 เด็กหญิง ทัตพิชา บุญมาก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง ทัศนียาพร สระโรดม บานขี้เหล็ก

หองสอบท่ี 10 : 5302

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันเสาร ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

(นักเรียนทั่วไป)

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ทิพยชาดา นวมโต อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ทิพยยานี พลเกตุ อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ทิพยรัตน จําปา บานหนองโสน

4 เด็กหญิง ทิพยลาวัณย ทองปาน เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ทิพรดา ดิษฐเจริญ เมืองรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ทิพรัตน โคกัต อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ทิพานัน โพธิ์กัณท อนุบาลยโสธร

8 เด็กหญิง ทิวาวรรณ คอมคิรินทร วัดเหนือ

9 เด็กหญิง ธนพร โพธิสาขา ไพโรจนวิชชาลัย

10 เด็กหญิง ธนภรณ มูลคร อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ธนภรณ สุวรรณศรี บานดินดําบัวรองวิทยา

12 เด็กหญิง ธนมาศ สารวัต ไพโรนจวิชชาลัย

13 เด็กหญิง ธนาภา ศรีวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ธนิกานต สุวรรณศรี เทศบาลวัดสระทอง

15 เด็กหญิง ธนิดา จันทรชางทอง รร.เทศบาลวัดสระทอง

16 เด็กหญิง ธมลวรรณ มาลาศรี บานอากาศ

17 เด็กหญิง ธริศราพร โคตะชัย อนุบาลยโสธร

18 เด็กหญิง ธศนวรรณ วราสิทธิ์ อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ธัญ ชนก ศรศิริ บานเหลากลวย

20 เด็กหญิง ธัญชนก คาํใจ อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ธัญชนก เทพภิบาล อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ธัญชนก บุตรพรม เมืองรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ธัญชนก พันธุภู อนุบาลเมืองสรวง

24 เด็กหญิง ธัญญรักษ ศรีวิเศษ บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

25 เด็กหญิง ธัญญรัตน ปรินแคน เมืองรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง ธัญญรัตน วิไลพิษ อนุบาลรอยเอ็ด

27 เด็กหญิง ธัญญรัศม อําขํา บานหนองตาย

28 เด็กหญิง ธัญญวงศ จอมคําสิงห เมืองรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง ธัญญาภรณ เมืองโคตร ธรรมจารีนิวาส

30 เด็กหญิง ธัญญารัตน ชนะไพร อนุบาลรอยเอ็ด
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1 เด็กหญิง ธัญพร มณีเนติธร อนุบาลอุดรธานี

2 เด็กหญิง ธัญพร วินทะไชย เทศบาลวัดปาเรไร

3 เด็กหญิง ธัญยพร อุทัยคราม จตุรพักตรพิมาน

4 เด็กหญิง ธัญรดา เทียมวงค บานหนองโสน

5 เด็กหญิง ธัญวรัตน ประชานันท ชุมชนเชียงใหมพัฒนา

6 เด็กหญิง ธัญสิริ สังฆะมาตย บานสําราญ

7 เด็กหญิง ธันยพร ศรีทํานา อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ธันยพร หมั่นเรียน ไพโรจนวิชชาลัย

9 เด็กหญิง ธันยรัศมิ์ สุราอามาตย อนุบาลอุดมพันธ

10 เด็กหญิง ธิชานันท สีคําพันธ บานกุดเขียว

11 เด็กหญิง ธิดารัตน พัฒนะโชติ เวฬวุันวิทยา

12 เด็กหญิง ธิยากร กุยไขพัน อนุบาลเอกกุมาร

13 เด็กหญิง ธิวาพร สุวรรณ บานธาตุประทับ

14 เด็กหญิง ธีมาพร แสงคุณ อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง ธีรพร สุทธิไชยา วัดปานาเชือก

16 เด็กหญิง นภัทรษร ออนหัวโทน ไพโรจนวิชชาลัย

17 เด็กหญิง นภัสกร ผานจังหาร ไพโรจนวิชชาลัย

18 เด็กหญิง นภัสกร ลิ้มจ้ีจง วัดสระทอง

19 เด็กหญิง นภาภรณ โพธิ์สิม อนุบาลโพนทอง

20 เด็กหญิง นริศรา นนทภา สุคนธศกึษา

21 เด็กหญิง นริศรา เหลามงคลนิมิต บานเหลาแขมดงกลาง

22 เด็กหญิง นริศราภรณ วงษหลา อนุบาลเอกกุมาร

23 เด็กหญิง นฤมล ไกรแกว บานมีชัย

24 เด็กหญิง นฤมล ถ่ัวอรัญ บานนาแค

25 เด็กหญิง นลัทชล ผิวขํา พระกุมารรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง นลิน คําภักดี ไพโรจนวิชชาลัย

27 เด็กหญิง นัฐมล พาลี อนุบาลเมืองอาจสามารถ

28 เด็กหญิง นัทธชนัน ปาละจูม พระกุมารรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง นันทกานต ชุมชัย อนุบาลรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง นันทนภัส สุพสร บานหมูมน
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1 เด็กหญิง นันทวรรณ กิจบํารุง ดินดําบัวรองวิทยา

2 เด็กหญิง นันทัชพร บุญประคม ดิษลี

3 เด็กหญิง นันทิกานต อาษาศึก เทศบาลวัดเวฬวุัน

4 เด็กหญิง นาราภัทร ศรีระพันธ อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง นารีรัตน แสงสวาท การกุศลวัดบานกอ

6 เด็กหญิง น้ําฝน ไชยการ บานนาโพธิ์สหพันธพิทยาภรณ

7 เด็กหญิง น้ําเพชร ขุมแกว บานดงเมืองจอก

8 เด็กหญิง น้ําเพชร ฤทธิมนตรี บานเลิงคาประชาเนรมิต

9 เด็กหญิง นิชกานต วังเอย เมืองรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง นิรัชฌา หอมเนียม พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง นิลุบล พุทธปญโญ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง นิศามณี จันทบาล อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง นุชเนตร มนตรีชน เมืองรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง บังอร ประทุมโคตร อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง บัญฑิตา รัตนตรัยวงศ อนุบาลรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง บัณฑิตา นพคุณ เมืองรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง บัณฑิตา พรมเจดีย อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง บัณฑิตา สุมมาตย ไพโรจนวิชชาลัย

19 เด็กหญิง บัณฑิตา อุษาสุภัค เมืองรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง บุญพฤทธิ์ จิตฤทธิ์ อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

21 เด็กหญิง บุณยวีย วงศสมศรี เมืองรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง บุษกร จตุรพล พระกุมารรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง บุษยมาศ รักษาจิตร อนุบาลพูนสวัสดิ์

24 เด็กหญิง บุษยมาส วงศรีเทพ ดินดําบัวรองวิทยา

25 เด็กหญิง เบญจกานต เทศธรรม บานธวัชบุรี

26 เด็กหญิง ปฏิมาภรณ บุญโท บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

27 เด็กหญิง ปทิตตา นามิสา เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

28 เด็กหญิง ปทิตตา พลสุวรรณ ดินดําบัวรองวิทยา

29 เด็กหญิง ปพิชญา ปาปะโข หัวนางามวิทยา

30 เด็กหญิง ปพิชญา โพดาพล อนุบาลโพนทอง
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1 เด็กหญิง ปภัสสร วรเชษฐ ไพโรจนวิชชาลัย

2 เด็กหญิง ปภาวรินท ภักดีไทย พระกุมารรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ปภาวรินทร ชื่นสุวรรณาภรณ เมืองรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง ปภาวรินทร ทรงศลิป อนุบาลรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ปภาวรินทร ทะนะโชติ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ปภาวรินทร พันภูรักษ อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ปภาวรินทร อรุณพาส เลิงคาประชาเนรมิตร

8 เด็กหญิง ปรมาภรณ แซลิ้ม เทศบาล วัดปาเรไร

9 เด็กหญิง ประภัสสร จิตกันยา เทศบาลสัดปาเรไร

10 เด็กหญิง ปริญาภรณ ปะกาโส พระกุมารรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง ปรินดา จันทกุล ชุมชนบานผํา

12 เด็กหญิง ปริยากร เวียงอินทร การกุศลวัดสระทอง

13 เด็กหญิง ปริยากร อุนสมัย อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ปริศนา ชินวิ วัดบานแพง(จัตุคามสําราญวิทยา)

15 เด็กหญิง ปวริศา เฉลิมแสน ไพโรจนวิชชาลัย

16 เด็กหญิง ปวริศา แสงจันทร บานเขือง

17 เด็กหญิง ปวันรัตน ชาติแกว อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ปวิตรา มณีจันท บานปายางวนาทิพย

19 เด็กหญิง ปวีณสุดา ยาศรี วัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ)

20 เด็กหญิง ปวีรมัย วงษพานิชย บานโสกเชือก(คุรุราษฎรอํานวย)

21 เด็กหญิง ปญญาภา เดชทิศ อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง ปญฑารีย ศักดิ์สุระ อดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎรวิทยา)

23 เด็กหญิง ปสมา สิงหเสนีย บานหนองหัวคน

24 เด็กหญิง ปาจรีย อุดมสันต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง ปาณิสรา นาคศรี พระกุมารรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง ปาริฉัตร นะราราช วัดบางแสม

27 เด็กหญิง ปาริชาติ ผลาผล เมืองรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง ปาริตา ซุยโพธิ์นอย เมืองรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง ปาริตา สาระกิจ อนุบาลรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง ปารีสา แซเอ๊ียบ บานพระเจา
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1 เด็กหญิง ปาลิดา สุขลาภ หัวนางามวิทยา

2 เด็กหญิง ปนแกว บุญมิ่ง เมืองรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง ปยฉัตร กองตะ บานเหลาจั่นหนองทุม

4 เด็กหญิง ปยฉัตร วิสัชนาม บานโหรา

5 เด็กหญิง ปยธิดา เขตบุญใส พระกุมารรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ปยธิดา คาํลอย บานหนองพานแยบัวหาว

7 เด็กหญิง ปยนันท เวียงเสนา บานพยอม

8 เด็กหญิง ปยภา หลอดอาสา เมืองรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง ปยรัตน สืบกินร เมืองรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง ปยะธิดา จันทรวิเศษ เทศบาลวัดสระทอง

11 เด็กหญิง ปยะธิดา ศรนีะรวม บานพยอม

12 เด็กหญิง ปยะนุช เวียงนนท บานขี้เหล็ก

13 เด็กหญิง ปยาภัสร หลงสอน อนุบาลทองสตา

14 เด็กหญิง ปุญญิสา ศรีอุดม พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง ปุณชนุช กันทะนวม เทศบาลวัดเหนือ

16 เด็กหญิง ปุณฑลิกา สรอยเสนา เมืองหนองฮี

17 เด็กหญิง ปุณยพร นพวัตร เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ปุษยา ไชยคีนี บานเขือง

19 เด็กหญิง ไปรยา สพลาภ บานดู

20 เด็กหญิง พชรพร อุดมปรีชา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

21 เด็กหญิง พชรอาภา มูลชัย บานอนวิทยาประชาสรรค

22 เด็กหญิง พรชนก จันทรภูมิ อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง พรณัชชา รักษากานตรง อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง พรทว ี วารี เมืองรอยเอ็ด 
25 เด็กหญิง พรธิภา ศริเิกษ เวฬวุันวิทยา

26 เด็กหญิง พรนภัส ฝกการคา อนุบาลเอ่ียมสุข

27 เด็กหญิง พรประภา สีทาพุด อนุบาลทองสตา

28 เด็กหญิง พรปวีณ จันทรเหลือง อนุบาลรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง พรรณกร คําสกล เมืองรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง พรรณิภาภรณ เชื้อลิ้นฟา หนองโสน
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1 เด็กหญิง พรรษพร พันธนู เมืองรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง พรสงกรานต บุญสุข พระกุมารรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง พรีมรดา ชนะพรมมา พระกุมารรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง พลอยชมพู อวนปอง เทศบาลวัดเวฬุวัน

5 เด็กหญิง พลอยปภัสสร วงษาหาร เมืองรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง พลอยรภี พิศวิมล เทศบาลวัดสระทอง

7 เด็กหญิง พลอยระรินทร พนทุกข บานหนองสองหอง

8 เด็กหญิง พลอยแสง พวงมาลัย บานเลาวิทยาคาร

9 เด็กหญิง พลินธิรา ไพสน บานเขวาทุง

10 เด็กหญิง พัชรชรินทดา สารจันทร พุทธเมตตารอยเอ็ด

11 เด็กหญิง พัชรพร ผานสถิน บานราชธานี

12 เด็กหญิง พัชรพร สุขเพีย บานดู

13 เด็กหญิง พัชรพร เห็มสุวรรณ เมืองรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง พัชรภร โติศรี บานขาม

15 เด็กหญิง พัชราภรณ สมน้ําคํา อนุบาลเมืองอาจสามารถ

16 เด็กหญิง พัชราภรณ ออนประทุม เทศบาล1 (ขจรเนติยุทธ)

17 เด็กหญิง พัชราภา ผิวหมาย บานหนองผือ

18 เด็กหญิง พัชราภา มานะดี อนุบาลเมืองอาจสามารถ

19 เด็กหญิง พัชราภา ศรีโคตร เมืองรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง พัชริดา พลนันท อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง พัชรินทร ภักดีกําจร ชุมชนบานสีแกว

22 เด็กหญิง พัทธธีรา แสงเรณู อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง พาณินี ขุนหอม หัวนางามวิทยา

24 เด็กหญิง พาณิภัค คงเพชร ไพโรจนวิชชาลัย

25 เด็กหญิง พานทอง ปนแตง อนุบาลทองสตา

26 เด็กหญิง พิชชนัญญ นนทสิน พระกุมารรอยเอ็ด

27 เด็กหญิง พิชชานันท พันชารี อนุบาลเมืองอาจสามารถ

28 เด็กหญิง พิชชานันท ภักดีวุธ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง พิชชานันทน สุวรรณไชยรบ สหมิตรพิทยา

30 เด็กหญิง พิชชาภา มาเสมอ วัดผาสุกมณีจักร
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1 เด็กหญิง พิชญดา วิจิตขะจี อนุบาลรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง พิชญธิดา ปุริสา ไพโรจนวิชชาลัย

3 เด็กหญิง พิชญธิดา ลันสี พระกุมารรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง พิชญนัน ภูเนตร พัฒนาการศกึษา

5 เด็กหญิง พิชญา ดงยางวัน หนองตอวิทยา

6 เด็กหญิง พิชญานิน ชาระมาศ พระกุมารรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง พิมพ น ภัส บุตรใส มาร ีย อุปถัมภ 
8 เด็กหญิง พิมพ รวี พรหมพักตร บานอีงอง

9 เด็กหญิง พิมพณดา ภัทรพงษอนันท อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง พิมพนารา พินชะวะนัด เมืองรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง พิมพพาพร กุลตังวัฒนา พระกุมารมหาสารคาม

12 เด็กหญิง พิมพรดาภา อุปชิน เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

13 เด็กหญิง พิมพลภัส กองวัง ไพโรจนวิชชาลัย

14 เด็กหญิง พิมพลภัส สุมมาตย พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง พิมพวิภา สาลี อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง พิมพวิไล พลหาญ บานโคกกุงดอนกอก

17 เด็กหญิง พิมพศิริ บุศเนตร พระกุมารรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง พิมพสุดา เบ็ญจโชติ เทศบาลวัดสระทอง

19 เด็กหญิง พิมพิกา บัวแกว อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง พิยดา ทองนอย บานขาม

21 เด็กหญิง พิยดา ในเวียง บานเหลากลวย

22 เด็กหญิง พิรดาภร อนชาวนา หนองบัวเลิงเหลาสวนมอญ

23 เด็กหญิง เพชรไพลิน อนศรีวงค ธรรมจารีนิวาส

24 เด็กหญิง เพลงพิณ เจริญสุข วัดธาตู (ธรรมธาดากิจจานุสรณ)

25 เด็กหญิง เพลงภัสสร วารสาร อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง เพียงขวัญ จันทรประทักษ ไพโรจนวิชชาลัย

27 เด็กหญิง แพรวา สัจธรรม ดินดําบัวรองวิทยา

28 เด็กหญิง ภควัน แหลมฉลาด บานมะอึ

29 เด็กหญิง ภรัญญา ไชยประเสริฐ อนุบาลรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง ภักดิพร ขนานแข็ง ปญจรักษ
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1 เด็กหญิง ภัคจิรา วีระสอน เมืองรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ภัคนรี ดิสโร อนุบาลเมืองอาจสามารถ

3 เด็กหญิง ภัณฑิรา หลวงลา ดงเกลือวิทยา

4 เด็กหญิง ภัท ทิยา วรรณ ลุก ข ี เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ภัทร แฉงใจ เมืองรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ภัทรธิดา ชิณหงส อนุบาลรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง ภัทรธิดา วงษเจริญ บานคาํผักหนาม

8 เด็กหญิง ภัทรธิดา สระกาศ ไพโรจนวิชชาลัย

9 เด็กหญิง ภัทรธิดา หนองเรือง อนุบาลรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง ภัทรพร หงษศรีหมน บานสังขสงยาง(คุรุราษฎรวิทยา)

11 เด็กหญิง ภัทรวดี ที่รัก บานเขือง

12 เด็กหญิง ภัทรวดี เสาสมภพ บานหนองยูง

13 เด็กหญิง ภัทรวรินทร ปนแคน อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ภัทรา มหาวงค อนุบาลรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ ขันแข็ง พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง ภัทราพร ประโม พระกุมารรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ภัทราพร ภูสมบัติ จตุรพักตรพิมาน

18 เด็กหญิง ภัทราภรณ เครื่องพาที หนองตอวิทยา

19 เด็กหญิง ภานุมาศ ตะเวียงนาน บานพลับพลา

20 เด็กหญิง ภิญญดา บัวคําโคตร เมืองรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ จันทรซาย บานหนองยูง

22 เด็กหญิง ภูริชญา ภูมิสวาท ศรีอรุณวิทยเสลภูม

23 เด็กหญิง มณทิชา งามสนิท อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง มณธิชา เอกสินธุ ปาฝา(คุรุประชานุสรณ)

25 เด็กหญิง มณนิชา นอกุล อนุบาลยโสธร

26 เด็กหญิง มนตธิชา หมื่นวัน อนุบาลเมืองอาจสามารถ

27 เด็กหญิง มนัญชยา อนันทวรรณ เกานอยโนนรังวิทยาเสริม

28 เด็กหญิง มยุรินทร นามบุญลา ชุมชนบานสีแกว

29 เด็กหญิง มุนิตา วรรณโพธิ์ เมืองพัทยา7(บานหนองพังแค)

30 เด็กหญิง เมทินี เส็งคิม โพโรจนวิชชาลัย
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1 เด็กหญิง เมธาพร ภูงามเงิน อนุบาลเมืองอาจสามารถ

2 เด็กหญิง ยศนันท โกตถา บานยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

3 เด็กหญิง รชยา ดวงประเสริฐ ไพโรจน วิชชาลัย

4 เด็กหญิง รมิตา ปนละออ ดินดําบัวรองวิทยา

5 เด็กหญิง รักษดี ชูแกว พระกุมารรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง รัชดาพร หงษอุดร ชุมชนบานเหลาลอ

7 เด็กหญิง รัชตาภัทร พรมโนภาศ พระกุมารรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง รัชภาฏา พลคชา เมืองสุวรรณภูมิ

9 เด็กหญิง รัชรินทร ศิริวรรณ อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง รัตนสุดา หงสจุมพล อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง รัตนากร บุญชุบ เมืองรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง ราดา ดาราพัฒน ดินดําบัวรองวิทยา

13 เด็กหญิง รินภัทร มีทรัพยสกล อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง รินรดา ศรีปญญา พระกุมารรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง รุงนภา ศรหีาคลัง บานดู

16 เด็กหญิง รุงนภาพร จันทรวิเศษ เทศบาลวัดสระทอง

17 เด็กหญิง รุงไพลิน อนศรีวงค ธรรมจารีนิวาส

18 เด็กหญิง รุงลดา จากุญชร บานผักแวนอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

19 เด็กหญิง รุจิรัตน วิจารณรงค อุดรวิทยา

20 เด็กหญิง ลภัสรดา เมืองศร ี อนุบาลเมืองอาจสามรถ

21 เด็กหญิง ลลิตา โพธิ์ศรีชัย สารสาสนวิเทศรมเกลา

22 เด็กหญิง ลลิตา ภูตองลม อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ลลิตา รัตนอุดม อนุบาลรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ลักขณา จักรักษา ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

25 เด็กหญิง ลักษมี เดชอุทัย เทศบาลวัดเหนือ

26 เด็กหญิง ลักษิกา ขันรักษา บานขี้เหล็ก

27 เด็กหญิง ลักษิกา ผิวทอง อนุบาลณัฐนรี

28 เด็กหญิง ลักษิกา เสลมาตย หนองขามวิทยา

29 เด็กหญิง เลิศรัศมี พรหมขัติแกว เมืองรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง วณิชยา แกวบุตตา ธรรมจารีนิวาส
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1 เด็กหญิง วรกมล วิสีปตน ศิลานครวิทยา

2 เด็กหญิง วรดา ลักษณ คงมี เมือง รอยเอ็ด 
3 เด็กหญิง วรปภา จุลมณี อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง วรปภา นาดี ไพโรจนวิชชาลัย

5 เด็กหญิง วรพิชชา ละเหลา อนุบาลณัฐนรี

6 เด็กหญิง วรรณภา นารถกานตง เทศบาลวัดสระทอง

7 เด็กหญิง วรรณวิสา บุบผา บานดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค)

8 เด็กหญิง วรรณษิา ขามไชยภูมิ บานมวงน้ํา(ประชาศิษยวิทยา) 
9 เด็กหญิง วรรธนันท สาระกุล อนุบาลวาปปทุม

10 เด็กหญิง วรัชยา ดนตรี เมืองรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง วรัญชนา พันธุไธสง บานหนองบัว

12 เด็กหญิง วรัญญา กฤษณา เทศบาลวัดปาเรไร

13 เด็กหญิง วรัญญา ภูกิ่งนา เชียงยืน

14 เด็กหญิง วรัญญา สิงหคํานอย บานเมืองทอง(วีระประชานุสรณ)

15 เด็กหญิง วรัญญา สุขบุญ บานนาแค

16 เด็กหญิง วรัญญา อินอุนโชติ เมืองรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง วรัทยา จําปาหอม อนุบาลรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง วรัทยา รัตนตรัยวงศ บานสังขสงยาง (คุรุราษฎรวิทยา)

19 เด็กหญิง วราภรณ นิลสัมฤทธิ์ อนุบาลรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง วราภรณ สุวะศรี บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

21 เด็กหญิง วรินยุพา คําวงษา ชุมชนบานหนองผึ้ง

22 เด็กหญิง วริศรา เนินผา บานเมืองสรวง

23 เด็กหญิง วริศรา แฝงภูงา เมืองรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง วริศรา สารีสุข บานมะอึ

25 เด็กหญิง วริศรา โหนงที อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง วริศา บุญขันธ บานเหลากลวย

27 เด็กหญิง วฤนทชนัตร กอผจญ อนุบาลเมืองเสลภูมิ

28 เด็กหญิง วลัญชภัทร แสนสุข พระกุมารรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง วัชรีภรณ โพธิ์ผา อนุบาลเมืองเสลภูมิ

30 เด็กหญิง วัฒนพรรณ นครชัย อนุบาลเมืองอาจสามารถ
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1 เด็กหญิง วันวิสา นนทภา บานเขือง

2 เด็กหญิง วัลลภา ศิริเวช อนุบาลรอยเอ็ด

3 เด็กหญิง วามินกันต นิลผาย อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง วาสนา พรมอรัญ วัดโนนสําราญ (ประชาสามัคค)ี

5 เด็กหญิง วิกานดา จิตกังวัน บานแคน(วันคร2ู503)

6 เด็กหญิง วิชญาดา พรหมกสิกร เมืองรอยเอ็ด

7 เด็กหญิง วิชญาดา ฮวดศรี อนุบาลลําปลายมาศ

8 เด็กหญิง วิชญาภา รินทะจักร เทศบาลหนองหญามา

9 เด็กหญิง วิภาวี จริงรักษ จตุรพักตรพิมาน

10 เด็กหญิง วิมพวิภา คําคูบอน เมืองรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง วิมลมณี ธนะสีลังกูร อนุบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง วิมุตติยา บุตรศาสตร อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง วิราศินี ทูลภิรมย พุทธเมตตารอยเอ็ด

14 เด็กหญิง วิศัลยศยา มนตปราณีต เทศบาลวัดปาเรไร

15 เด็กหญิง วีรดา บุบผากอง ชุมชนบานหนองผึ้ง

16 เด็กหญิง ศ ณิชาภัทร มหามาต เมืองรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง ศรัณพร วงศศริิทรัพย พระกุมารรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง ศศิกานต สุภาพชนมานะ เมืองรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ศศิตา แกวมัจฉา พระกุมารรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ศศิธร สอนนํา เทศบาลวัดสระทอง

21 เด็กหญิง ศศิธร เหลามาลา อนุบาลเมืองเสลภูมิ

22 เด็กหญิง ศศิภัส ศรีโยธี อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง ศศิวิมล ทองพูล เมืองรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง ศสิตา พรรณขาม ชุมชนบานสีแกว

25 เด็กหญิง ศิรัญญา วงษาเวียง อนุบาลรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง ศิริกัญญา มังศรี การกุศลวัดบานกอ

27 เด็กหญิง ศิริกัญญา มาตวิเศษ บานซงวิทยาคม

28 เด็กหญิง ศิริกัญญา วงศศรีเทพ ดินดําบัวรองวิทยา

29 เด็กหญิง ศิรินทรญา ศรีสนอง เมืองรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง ศิริพิชยา ภาคคําภู อนุบาลรอยเอ็ด

หองสอบท่ี 21 : 5406

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันเสาร ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

(นักเรียนทั่วไป)

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ศิริมา พงษสิงห ไพโรจนวิชชาลัย

2 เด็กหญิง ศิริวดี ภาระยาท ชุมชนบานเหลาลอ(พิมพคุรุราษฎรบํารุง)

3 เด็กหญิง ศิริวรรณ สนิทผล เมืองรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง ศิโรรัตน พั่วพันศรี เมืองรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ศิวาพัชร คมพิพัฒนพงศ อนุบาลรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง ศุทาสินี สายพงษ บานหนองตากรา(ศรีไพรไตรคามพิทยา )

7 เด็กหญิง ศุภกร พงศวัฑฒนรักษ เทศบาลวัดสระทอง

8 เด็กหญิง ศุภาพิชญ รอบดูดี ลิ้นฟา

9 เด็กหญิง สกาวเดือน ชลเทพ บานหมูมน

10 เด็กหญิง สกุณา วรรณสุทธิ์ เมืองรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง สมิตานัน สําราญออง บานแจง

12 เด็กหญิง สโรชา ชางทิม บานบัวขาว(วันคร๒ู๕๐๐)

13 เด็กหญิง สิริกร รูยืนยง อนุบาลรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง สิรินธรนาถ แผนเมือง บานหนองตากรา(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

15 เด็กหญิง สิริพา กาญจน จัตวา พักดี เมืองรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง สิริยากร จันทรสม อนุบาลยโสธร

17 เด็กหญิง สิริยากรณ มาลาศิริ พุทธเมตตารอยเอ็ด

18 เด็กหญิง สิวินีย อุนเจริญ อนุบาลรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง สุกฤตา ผานสําแดง อนุบาลเมืองอาจสามารถ

20 เด็กหญิง สุกัญญา ถือพุทรา บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

21 เด็กหญิง สุชญา ทองประเสริฐ อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง สุชัชปภา ดีจานเหนือ อนุบาลอุดมพันธ

23 เด็กหญิง สุชาดา เงินมีศรี เมืองรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง สุดาภัทร สุคุณา เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

25 เด็กหญิง สุดารัตน ศรีบุดดา บานสําราญ

26 เด็กหญิง สุดารัตน สามารถ บานขี้เหล็ก

27 เด็กหญิง สุทธิลักษณ เจนเชี่ยวชาญ พระกุมารรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง สุทรรศนีย ไกรแกว อนุบาลรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง สุธาสินี อินทะพันธ เทศบาลวัดสระทอง

30 เด็กหญิง สุธีมนต แสวงบุญ อนุบาลกันทรารมย

หองสอบท่ี 22 : 5407

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันเสาร ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

(นักเรียนทั่วไป)

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง สุนทราภรณ โบราณประสิทธิ์ ธรรมจารีนิวาส

2 เด็กหญิง สุนิดา ศรีวิชา อนุบาลอุดมพันธ

3 เด็กหญิง สุนิตา เสาโมก อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง สุนิสา ทุมสิทธิ์ ชุมชนบานปากชม

5 เด็กหญิง สุปรียา พันทา เทศบาลวัดสระทอง

6 เด็กหญิง สุพรรณิการ ไชยศิรินทร ชุมชนเชียงใหมพัฒนา

7 เด็กหญิง สุพรรษา สระสิทธิ์ ไพโรจนวิชชาลัย

8 เด็กหญิง สุพรรษา สุนทรวัฒน อนุบาลรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง สุพัตรา พรมกันยา บานขาม

10 เด็กหญิง สุพัตรา รุงศรีรัตน บานหนองตากรา(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

11 เด็กหญิง สุพิชชา แกวประทุม เทศบาลวัดสระทอง

12 เด็กหญิง สุพิชญา ขามกุลา อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง สุพิชญา วีระพันธยานนท พระกุมารรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง สุพิชญา ใสทอง ผักแวนอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

15 เด็กหญิง สุภศิริ สังคะพันธ พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง สุภัทรา เวียงสิมา บานเขวาทุง

17 เด็กหญิง สุภัสรา แสนสุพันธ เทศบาลวัดเวฬุวัน

18 เด็กหญิง สุภัสสรา บุบผา เทศบาลวัดเหนือ

19 เด็กหญิง สุภัสสรา ประทุมเนตร เทศบาลวัดราษฎร

20 เด็กหญิง สุภัสสรา แสนนาใต อนุบาลรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง สุภารัตน ประเสริฐสังข สุคนธศึกษา

22 เด็กหญิง สุภาวดี พวงอินทร อนุบาลรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง สุภาวดี มะโนมัย บานเขือง

24 เด็กหญิง สุภาวดี สุมัง เมืองรอยเอ็ด

25 เด็กหญิง สุภาวิณี สายทองคํา อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ

26 เด็กหญิง สุภาวิตา พลแดง อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

27 เด็กหญิง สุรัตติกานต หมื่นนอย อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

28 เด็กหญิง สุรัตนติกานต จันทรเมืองหงษ พระกุมารรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง สุวิชญา สิงยะเมือง อนุบาลรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง เสาวลักษณ พอกพูน อนุบาลรองเอ็ด

หองสอบท่ี 23 : 5408

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันเสาร ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

(นักเรียนทั่วไป)

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง โสภิตนภา โคตรศิริ ดินดําบัวรองวิทยา

2 เด็กหญิง โสภิตา มหามาตย อนุบาลเมืองสรวง

3 เด็กหญิง โสรยา จันทะคัด บานเขือง

4 เด็กหญิง หทัยรัตน อารุมาณี บานเขือง

5 เด็กหญิง หนึ่งหทัยกาญจน สุขใจมิตร บานเหลาฮก

6 เด็กหญิง หฤดี มาตรวิเศษ บานเปลือยนอย(คุรุรัฐประชาสามัคค)ี

7 เด็กหญิง อจลญา นินชา บานแจง

8 เด็กหญิง อชิรญา นากอนทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง อชิรญา วงศจอม อนุบาลยโสธร

10 เด็กหญิง อชิรญา ศรีระยศ อนุบาลรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง อชิรญาณ จรบุรมณ อนุบาลภาคภูมิ

12 เด็กหญิง อชิระนันท ยาเคน เทศบาลวัดปาเรไร

13 เด็กหญิง อธิชานันท แกวรัตน บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

14 เด็กหญิง อนัญญา พวงพ่ี เชื้อจรูญวิทย

15 เด็กหญิง อนัญญา ศรีบุญเรือง พระกุมารรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง อนัญปภา อุนมาลย อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง อภิญญา สิทธิจันทร เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง อภิญญา สุมาลี บานจิก(หจก.วิบูลยพาณิชยอนุเคราะห)

19 เด็กหญิง อภิญญา หิริรักษภิญโญ พระกุมารรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง อภิญญา อุทโท ไพโรจนวิชชาลัย

21 เด็กหญิง อภิริญา สุวรรณกุมาร อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง อรนิภา สาวิสัย เมืองรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง อรปรียา พวงพ่ี บานสําราญ

24 เด็กหญิง อรพิน จตุพงษา บานเทอดไทย

25 เด็กหญิง อรไพลิน หลอดคํา เวฬุวัน วิทยา

26 เด็กหญิง อรวรรณ ศรีคราม ไพโรจนวิชชาลัย

27 เด็กหญิง อรอุมา หนองเรือง เมืองสุวรรณภูมิ

28 เด็กหญิง อรัญญา นางนอก บานหนองแวง

29 เด็กหญิง อริศา ชนไพโรจน บานศรีสมเด็จ

30 เด็กหญิง อริสรา งามดังนาค อนุบาลเมืองอาจสามารถ

หองสอบท่ี 24 : 4101
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เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง อริสรา ลานสวัสดิ์ ชุมชนบานโพนเมือง

2 เด็กหญิง อริสรา โสชัยยันต บานหมูมน

3 เด็กหญิง อรุณรัตน อินอุนโชติ อนุบาลรอยเอ็ด

4 เด็กหญิง อรุโนทัย โคตรเวียงแก เทศบาลวัดสระทอง

5 เด็กหญิง อลิน สรเลขกิตติ พระกุมารรอยเอ็ด

6 เด็กหญิง อวัสดา เพ็ญนาดี ไพโรจนวิชชาลัย

7 เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อลิ้นฟา อนุบาลรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง อัญมณี อนุศิลป พุทธเมตตารอยเอ็ด

9 เด็กหญิง อัญรัตน คณุตง เมืองบัววิทยาคาร

10 เด็กหญิง อัญรินทร ศรีประทุม เมืองรอยเอ็ด

11 เด็กหญิง อัมราภัสร พิมสัก อนุบาลเทศบาลรอยเอ็ด

12 เด็กหญิง อาทิตยา ศลิานนท อนุบาลรอยเอ็ด

13 เด็กหญิง อาภรณรัช ศรีพวงมาลัย เทศบาลวัดสระทอง

14 เด็กหญิง อาภัสรา คเูมือง บานอ่ีเมง

15 เด็กหญิง อารยา จันทรใส บานกุงขาม

16 เด็กหญิง อารยา แสงตา อนุบาลรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง อาระยา โลมจันทร เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง อารีชา สิมะลา อนุบาลทองสตา

19 เด็กหญิง อารียา ตาดี บานดอนแคน

20 เด็กหญิง อินทิรา ดีดวงแกว บานคอ

21 เด็กหญิง อิสรา อารีเอ้ือ อนุบาลรอยเอ็ด

22 เด็กหญิง เอลิซา โมฮาหมัด  ชามิน เมืองธวัชบุรี

23 เด็กหญิง เอ้ือมพร บุญสมัคร ชุมชนไมตรีอุทิศ

24 เด็กหญิง ไอยวรินทร นอยโคตร อนุบาลเอกกุมาร

หองสอบท่ี 25 : 4204
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สอบวันเสาร ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

(นักเรียนทั่วไป)

ชื่อ-สกุล



กำหนดการสอบคัดเลือกช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันเสารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
เวลาสอบ 

 
รายวิชา 

 
จำนวนขอ 

 
จำนวนคะแนน 

 
จำนวนช่ัวโมง 

 
 
 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

 
คณิตศาสตร 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
 
 
 

๓ ชั่วโมง 

 
สังคมศึกษา 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
ภาษาไทย 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
วิทยาศาสตร 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
ภาษาอังกฤษ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

   คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน 
 




