
 
ประกาศโรงเรียนสตรีศกึษา   

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ประเภท หองเรียนปกติ ประจำปการศึกษา 2565  

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

ตามที่โรงเรียนสตรีศึกษาไดประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่ 4 ประเภท หองเรียนปกติ ประจำปการศกึษา 2565 ระหวางวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี ้ โรงเรียนไดดำเนินการพิจารณานักเรียนที ่มีคุณสมบัติตามประกาศของโรงเร ียน            
เปนที ่เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื ่อนักเรียนที่มีสิทธิ ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4    
ประเภท หองเรียนปกติ ประจำปการศึกษา 2565 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ และตารางสอบแนบทาย
ประกาศ 

  จึงใหนักเร ียนที ่มีรายชื ่อด ังกลาวเขาสอบคัดเล ือกเขาศึกษาตอชั ้นมัยมศึกษาปที ่ ๔               

ในวันอาทิตยที่ ๒๗ 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 วิทย-คอม ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว กชพร กุลสุวรรณ สตรีศึกษา P
2 เด็กหญิง กตภรณ โลวันทา เทศบาลวัดสระทอง P
3 นางสาว กนกพร มุขสิกสาร เมืองรอยเอ็ด

4 นางสาว กนกลักษณ โลตุลิต เชียงใหมประชานุสรณ

5 นางสาว กนกวรรณ เศษสมบูรณ จันทรุเบกษาอนุสรณ

6 นางสาว กมลลักษณ นาเมืองรักษ เสลภูมิพิทยาคม P
7 นางสาว กรกนก ทุมอนันต สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

8 นาย กรเดช พิมพตระกาล ธวัชบุรีวิทยาคม

9 นางสาว กรรณิการ ธรรม ศิลป ปทุม รัตต พิทยาคม P
10 นาย กฤตเมธ เศรษฐากา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

11 นางสาว กฤติกา หกพันนา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

12 นางสาว กฤติยาภรณ ศรมีุงคณุ พระกุรอยเอ็ด

13 นาย กฤษณะ บวมขุนทศ เชียงใหมประชานุสรณ P
14 นางสาว กวิสรา อุตรมาตย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

15 นางสาว กัญญพัชร โคตรเนตร สตรีศึกษา P
16 นางสาว กัญญาโชค ลาภใหม สีดาวิทยา

17 นางสาว กัญญาณัฐ กัญญวงหา อาจสามารถวิทยา

18 นางสาว กัญญาณัฐ เชาวระกํา อาจสามารถวิทยา

19 นางสาว กัญญาพัชร อันโน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

20 นางสาว กัญญาภัค ปญญเอกวงศ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 นางสาว กัญญาภัท วรขันธ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 นางสาว กัญญารัตน พาระไพ เมืองรอยเอ็ด

23 นางสาว กัณลญา แกนนาคํา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

24 นางสาว กันติชา ปวงสุข สตรีศกึษา

25 นางสาว กันติชา เหลาศักดิ์ชัย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 นางสาว กันยาวดี โคตะกา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

27 นางสาว กิตติยา ราศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ

28 นางสาว กีรติกา ขระณีย เมืองรอยเอ็ด

29 นาย กุมภกฤติ อุนเจริญ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

30 นางสาว กุลธิดา นิตุธร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

หองสอบท่ี 1 : 5102

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน วิทย-คอม ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว กุลธิดาภรณ มะลิตน เทศบาลวัดสระทอง P
2 เด็กชาย เกริกภพ นภดลรุงเรือง เทศบาลวัดสระทอง P
3 เด็กชาย เกรียงไกร ระดาพัฒน ไพโรจนวิชชาลัย P
4 นางสาว เกวลิน เครือผือ บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

5 นางสาว เกษรินทร คาํมิสา บานดงหวาย P
6 นางสาว ขณิษฐา เวชกามา จันทรุเบกษาอนุสรณ

7 นาย ขวัญชัย ไกยสวน เมืองรอยเอ็ด

8 นางสาว เขมจิรา ใสงาม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว คณิตา นิลใจ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

10 นางสาว คมเพชร โพธิ์สงค พระกุมารรอยเอ็ด P
11 เด็กหญิง จตุพร พิภักดี โคกลามพิทยาคม

12 นาย จักรกฤษณ เวียงอินทร ดินดําบัวรองวิทยา

13 นางสาว จันจิรา เฉลยพจน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 นางสาว จันทกานต สีโชละ เทศบาลวัดปาเรไร

15 เด็กหญิง จาฏพัจน แนนอุดร ไพโรจนวิชชาลัย

16 นางสาว จารุกัญญ หาญอาษา ขัติยะวงษา

17 เด็กหญิง จารุพร ทวาแสน อาจสามารถวิทยา

18 นางสาว จิดา ภา พรม บัติ บาน ดง เมือง จอก P
19 นางสาว จิดาภา อาจพงษา ขี้เหล็กพิทยาคม P
20 นางสาว จิดาภา อุทุม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 เด็กหญิง จิตรลัดดา แสนโคตร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 นางสาว จิตรานุช อินทรสมหวัง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

23 นางสาว จิตสุภา อุตรมาตย บานวังแทน P
24 นางสาว จิรนันท บุญแจด จันทรุเบกษาอนุสรณ

25 เด็กชาย จิรภัทร งามศิริ จันทรุเบกษาอนุสรณ

26 นางสาว จิรภิญญา ทวินันท สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

27 นาย จิรวัฒน รัตนลัย พระกุมารรอยเอ็ด

28 นางสาว จิราพร ไชยฮะนิต เทศบาลวัดสระทอง

29 นางสาว จิราพร พุดสาย อาจสามารถวิทยา

30 นางสาว จิราพรรณ วิจิตขจี อาจสามารถวิทยา

หองสอบท่ี 2 : 5103

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน วิทย-คอม ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว จิราพัชร ชินภักดิ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ

2 นางสาว จิรารัตน ทัศนนาคพงศ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

3 นางสาว จิราวรรณ พันธไชย หัวนางามวิทยา P
4 เด็กหญิง จิราวรรณวดี ปนสุข จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก P
5 นางสาว จุฑามาศ ศรีภักดี เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด P
6 นางสาว จุฑารัตน พลสิงห ชีโหลนวิทยา

7 นางสาว จุฬาลักษณ แนนอุดร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

8 นางสาว ฉัตรพร วาทีภักดี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว ชญตา พลเยี่ยม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

10 นางสาว ชญานิศ ปาสาใน สตรีศึกษา

11 เด็กหญิง ชญานุศภัฒค โสมาเกตุ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด P
12 นางสาว ชญาพร วรรณ พฤกษ พุทธ เมตตา รอยเอ็ด P
13 นางสาว ชฎาพร แพงคําฮัก อดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎรวิทยา) P
14 นาย ชนธร มาลัยศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ P
15 นางสาว ชนนิกานต จันสําโรง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

16 นาย ชนพัฒน เลทัยสง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

17 เด็กหญิง ชนัญชิดา แสนหินบูรณ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

18 เด็กหญิง ชนาภา แกวขอนแกน สตรีศึกษา

19 เด็กหญิง ชมมณี แกวกนก เทศบาลวัดปาเรไร P
20 นางสาว ชริญญา ไชยลา ธงธานี P
21 นางสาว ชลดา ภูชางทอง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 นาย ชลทิศ สุวรรณวงค โพฒิสารศึกษา P
23 นางสาว ชลธิชา รักษายศ อาจสามารถวิทยา P
24 เด็กหญิง ชลลดา ศิลปชัยเดช พระกุมารรอยเอ็ด

25 นางสาว ชลินดา พวงพิลา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 นาย ชวภณ มงคลแกนทราย เทศบาลวัดสระทอง P
27 เด็กหญิง ชวัลลักษณ สมทรัพย เทศบาลวัดสระทอง P
28 นางสาว ชัญญานุช แสวงเจริญ สตรีศึกษา P ใชสิทธิ(์ภาษา-สังคม)

29 นาย ชัยมงคล สวัสดิ์เอ้ือ พระกุมารรอยเอ็ด

30 เด็กชาย ชัยวัฒน อันทะชัย เทศบาลวัดสระทอง

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 3 : 5104

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน วิทย-คอม ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว ชิดชนก ผานจังหาร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

2 นางสาว ชิยารัตน หนองพล สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

3 นาย ชิษณุพงศ ภาคมฤค พระกุมารรอยเอ็ด P
4 นางสาว โชติกา วิทยาภูมิ สตรีศึกษา P
5 นางสาว ฌาริสา ผกากด รองคาํ P
6 นางสาว ญาณวดี สมโมรา เมืองรอยเอ็ด

7 นางสาว ญาณวิภา แกวจันทรทา เชียงยืนพิทยาคม

8 เด็กหญิง ญาณิศา วงศอินตา สตรีศึกษา P
9 นางสาว โญศิญา ธงทอง เทศบาลวัดสระทอง P
10 นาย ฐณภัทร เกษตรสินธุ พระกุมารรอยเอ็ด P
11 นาย ฐปนวัฒน แสงมณี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

12 นางสาว ฐิญากร วิเศษโวหาร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

13 นางสาว ฐิตาภรณ จิตรนอก สตรีศึกษา ใชสิทธิ(์อังกฤษ-จีน)

14 นางสาว ฐิตาสิริ วงคเสนา หนองหินใหญวิทยา P
15 นางสาว ฐิติกาญจน ฆองประเสริฐ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

16 นางสาว ฐิติมา วิลัยเลิศ ธวัชบุรีวิทยาคม P
17 เด็กหญิง ฐิติรัตติยา คามจังหาร จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค

18 นางสาว ฑิฆัมพร ทุมพร อาจสามารถวิทยา

19 นางสาว ณชนก วรรณยัน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

20 เด็กชาย ณฐกร สอนโกษา เทศบาลวัดปาเรไร

21 เด็กชาย ณภัทร ไขแสง จันทรุเบกษาอนุสรณ

22 นางสาว ณัชชา สวัสดิ์ผล ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา P
23 นางสาว ณัฎฐณชิา เพ็ชรแสน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

24 นางสาว ณัฐชยา สังสมานันท ประสาทวิทยาคาร P
25 นางสาว ณัฐฎาพร เตาะอน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 เด็กหญิง ณัฐฐาพร วงศสมศรี บานชาด

27 นางสาว ณัฐฑดิาภรณ ลดาพงษไพบูลย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

28 นางสาว ณัฐณชิา คชมิตร สตรีศกึษา

29 นางสาว ณัฐณชิา โชคชัยรุงโรจน สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

30 เด็กหญิง ณัฐณิชา ยุทธไกร ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา P

หองสอบท่ี 4 : 5105

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565
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เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน วิทย-คอม ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ณัฐณิชา สละการ อนุบาลเกาะแกว

2 นางสาว ณัฐธิการ ทิพยรัตน บานผักแวนอนามัย P
3 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชินทะวัน เมืองรอยเอ็ด

4 นางสาว ณัฐธิดา สุริยะวง จันทรุเบกษาอนุสรณ P
5 นางสาว ณัฐธิดา หงษสกุล จันทรุเบกษาอนุสรณ

6 เด็กชาย ณัฐนนท คณฑา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด P
7 นาย ณัฐพงษ ชาวประไม ธวัชบุรีวิทยาคม P
8 นาย ณัฐพล บาลวิมล โพนทองพัฒนาวิทยา

9 เด็กชาย ณัฐภัทร แสนคํา เทศบาลวัดสระทอง

10 นางสาว ณัฐวดี กิตติลือชากร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

11 เด็กหญิง ณัฐวรญา สาระมูล สตรีศึกษา2 P
12 นาย ณัฐวุฒิ หมั่นวิชา โพนทองพัฒนาวิทยา P
13 นางสาว ณัทธนภร ดานวันดี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 นางสาว ณิชา บุญบรรลุ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

15 นางสาว ณิชากร จันทะวิตย โพนเมืองประชารฐั “ดร.กอ สวสัดิ์พาณิชย อนุสรณ”

16 นางสาว ณิชาดา แสงสวาง บานแจงโคกลามแจงขา P
17 นางสาว ณิชาวรรณ สายยศ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

18 นางสาว ดรัลพร พรมมา เทศบาลวัดสระทอง

19 เด็กชาย ดรุษกร ศรีระยศ เมืองรอยเอ็ด

20 นางสาว ดวงกมล แสนวา จันทรุเบกษาอนุสรณ

21 นางสาว ดาริสา กิจชํานาญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

22 นางสาว ดุสิตา วินธิมา บานเมืองทอง(วีระประชานุสรณ) P
23 นาย เดโชชัย นามบุญมา ธวัชบุรีวิทยาคม P
24 นาย เตวิศว ประหา บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

25 เด็กหญิง ถานิดา สิงหมีสี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 นาย ทนงคศักดิ์ ไชยปญญา ไพโรจนวิชชาลัย P
27 เด็กชาย ทฤษฏี วรนาม เมืองรอยเอ็ด P
28 นางสาว ทักศิณาวรรณ พื้นฉลาด วัดแจมอารมณ P
29 นางสาว ทักษิณา สุดชาดา เทศบาลวัดสระทอง

30 นางสาว ทัดดาว รักษากานตง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

หองสอบท่ี 5 : 5201
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เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน วิทย-คอม ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว ทินสิรี อนันเอ้ือ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

2 เด็กหญิง ทิวาณี ศรีอาภรณ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

3 เด็กชาย ธนกฤต ภูจอมขํา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด P
4 นางสาว ธนพร ทองแข็ง จันทรุเบกษาอนุสรณ P
5 นางสาว ธนพร โบราณมูล ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา

6 นางสาว ธนพร วงศอารีย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 นางสาว ธนพร สิมลา อาจสามารถวิทยา

8 นางสาว ธนภรณ กองตะ เมืองรอยเอ็ด P
9 นาย ธนวินท แซตาง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

10 นางสาว ธนัชพร พรมมา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

11 นางสาว ธนัญญา วินทะไชย ขัติยะวงษา P
12 นาย ธนาโชค แกวนะรา พระกุมารรอยเอ็ด P
13 เด็กหญิง ธนาวดี บุตรจันทร เสลภูมิพิทยาคม

14 เด็กหญิง ธนิษฐา สกุลสิทธิวัฒน สตรีศกึษา ใชสิทธิ(์อังกฤษ-จีน)

15 เด็กหญิง ธัญชนก ทองหนา บางบอวิทยาคม

16 นางสาว ธัญชนก ทิพยสันเที๊ยะ บานผักแวนอนามัย P
17 เด็กหญิง ธัญชนก วงนารี สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

18 นางสาว ธัญชนก โอก ดอนแคนดอนหวายสามัคคี P
19 นางสาว ธัญญรัตน พิมพะนิตย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

20 นางสาว ธัญญากร พานา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 เด็กหญิง ธัญญาภรณ นุริตมนต เมืองรอยเอ็ด P
22 นางสาว ธัญญาภรณ อินทะศร พระกุมารรอยเอ็ด

23 นางสาว ธัญพร วรรณพาต สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

24 นางสาว ธัญพิชา จันทะราคา พระกุมารรอยเอ็ด

25 นางสาว ธันยชนก ภูถาลํา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 นาย ธันวา มหาอุต เมืองรอยเอ็ด

27 นางสาว ธาราพร แกวเมืองทอง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

28 นาย ธาราวุธ ขันขวา ไพโรจนวิชชาลัย

29 เด็กหญิง ธิดามณี ไพรวัลย เชียงขวัญพิทยาคม

30 นางสาว ธิดารัตน บุญกุศล สตรีศกึษา ใชสิทธิ์
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เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน วิทย-คอม ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว ธิดารัตน สนิทนัย หนองหญามา P
2 นางสาว ธิดารัตน สังฆมณี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

3 นางสาว ธิติยา เกาไธสง เมืองรอยเอ็ด

4 นางสาว ธิรดา ศรสีังข วาปปทุม

5 เด็กชาย ธีรโชติ กิจตวุฒิ์ ไพโรจนวิชชาลัย

6 นาย ธีรเดช เพ็งปอภาร เมืองรอยเอ็ด P
7 นาย ธีรเดช อุนเจริญ บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

8 นาย ธีรธัทร กิจพฤกษ เทศบาลวัดสระทอง

9 เด็กชาย ธีรพัฒน โยธาศิริ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ P
10 นาย ธีรภัทร อุทุมพร บานดงเมืองจอก P
11 นาย ธีรภาพ ปจรีย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

12 นางสาว นงคนภัส ลือชัยราม ข้ีเหล็กพิทยาคม P
13 นาย นนทนิภัทร พิมมูล พิมมูล พระกุมารรอยเอ็ด P
14 นาย นพธีรา เงินมีศรี อาจสามารถวิทยา P
15 นางสาว นพรัตน คําทุย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

16 นางสาว นภสร ภูนา เสลภูมิพิทยาคม P
17 นางสาว นภัสสร ทนุวรรณ รองคํา

18 นางสาว นภาพร รอบดูดี บานดงเมืองจอก P
19 นางสาว นรมณ พวงศรีเคน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

20 นางสาว นฤตปรียา เนื้อจันทา พระกุมารรอยเอ็ด P
21 นางสาว นฤมล ประเศรษฐา อาจสามารถวิทยา P
22 นางสาว นัชชนันท จิตรโก ปทุมรัตตพิทยาคม P
23 เด็กชาย นัฐนัย ลุนนี บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

24 นางสาว นัฐลดาภัทร ไชยธงรัตน เสลภูมิพิทยาคม P
25 นาย นันทวัฒน บุญเกตุ เมืองรอยเอ็ด P
26 เด็กหญิง นันทิญา ชูศรีทอง บานแคน(วันคร2ู503)

27 เด็กหญิง นันธิชา คาํนวนอินทร สตรีศึกษา P
28 นางสาว นันธิดา รามกนก เทศบาลหนองหญามา P
29 นางสาว นัยนา วินธิมา บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

30 เด็กชาย นิกร จันดาชัย สตรีศึกษา2
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1 นางสาว นิดานุช มะคะดี อนุบาลเกาะแกว

2 นางสาว นิตยา สวนหนองแวง บานปอภาร

3 นางสาว นิพิตรา ศาลาศักดิ์ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

4 นางสาว นิลญา ทันดา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

5 เด็กหญิง นิศาลักษณ พิมพแกว สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

6 นางสาว นีรา ใจเมือง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 นางสาว นุชจิรา งอกศิลป ธวัชบุรีวิทยาคม

8 นางสาว เนตรณพิศ สวัสดิ์ผล สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว เนตรนภา คาํมะณี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

10 นางสาว บุญฐิตา ประเสริฐสังข บานดงหวาย P
11 นางสาว บุญยานุช บุญสาร เทศบาลวัดสระทอง P
12 นางสาว บุษกร ธรรมที่ชอบ เทศบาลวัดสระทอง P
13 นางสาว บุษยา ไชยมีสุข สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 นางสาว เบญจมาภรณ ภูมิดอนเนาว เมืองรอยเอ็ด

15 นางสาว เบญจมาศ แสงสวาง บูรณวิทย P
16 นาย เบญจามินต ปามาฆัง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

17 นางสาว เบญญาภา คงศรี เมืองรอยเอ็ด P
18 เด็กชาย ปฏิธร วงศกลุม พระกุมารรอยเอ็ด P
19 นางสาว ปธิตตา วิทยาภูมิ สตรีศึกษา

20 นางสาว ปนัดดา ขุนาวัตร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 นางสาว ปนัดดา ประเสริฐสังข สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

22 นางสาว ปนัสยา เพ็ชรศลิา บานคอ

23 นางสาว ปพิชญา วงศธรรม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

24 นางสาว ปภาว รินทร วารินทร สตรีศกึษา

25 นางสาว ประภัสรา แนนอุดร ขัติยะวงษา

26 เด็กชาย ปรานตวริศ สุวรรณศรี พระกุมารรอยเอ็ด P
27 นางสาว ปริญญาพร วิเลศ พระกุมารรอยเอ็ด

28 นางสาว ปริยฉัตร แพทยเมืองจันทร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

29 นาย ปริวรรต นิลแสง ขัติยะวงษา

30 นางสาว ปรียาพร ไชยตะมาตย เมืองสรวงวิทยา P
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เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน วิทย-คอม ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ปรียารัตน เริงรื่น สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

2 นางสาว ปลิตา สวางพฤกษ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

3 นางสาว ปวรปรัชญ ประเที่ยง สตรีศึกษา

4 เด็กหญิง ปวันรัตน วงษาเวียง ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา

5 นางสาว ปจมาภรณ กาบดา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

6 นางสาว ปญญาพร รัตนะพันธุ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

7 นางสาว ปณณพร แยมสรวล หนองฮเีจริญวิทย P
8 นางสาว ปาณิสรา ลึกลน พนมไพรวิทยาคาร P
9 นางสาว ปาณิสราภรณ ตาอินทร ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ P
10 นางสาว ปานตะวัน จันทรออน สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

11 นางสาว ปาริชาติ มูลสติ หนองหินใหญวิทยา P
12 นางสาว ปาริตา มงคลเคหา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

13 นางสาว ปาลิดา ผานสําแดง พระกุมารรอยเอ็ด

14 นางสาว ปยนันท ทัดเทียมหัด สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

15 นางสาว ปยพร ทิพบาง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

16 นางสาว ปยะภรณ วิเศษสม เทศบาลวัดสระทอง

17 นางสาว ปุณณารมย พุมสุข วาปปทุม P
18 นางสาว ปุณยนุช ปะติเก ธงธานี

19 นาย ปุริมปรัชญ ประเสริฐสังข สตรีศึกษา P ใชสิทธิ์

20 นางสาว เปรมยุดา บุพโต สตรีศกึษา

21 นางสาว ผการัตน ไกรยสวน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 เด็กชาย พงศกร บุญเสริม เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด

23 นาย พงศกร อาจสามารถ เมืองรอยเอ็ด P
24 นาย พงศธร แซจิว เทศบาลวัดสระทอง

25 นาย พงศปณต อาจวงษา พระกุมารรอยเอ็ด P
26 นาย พงศภรณ ไชยลาภ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก P
27 นางสาว พรทิพย พลพิทักษ ชีโหลนวิทยา

28 นางสาว พรนัชชา ผันพรม จันทรุเบกษาอนุสรณ

29 นางสาว พรรณวษา ออนสองชั้น สุวรรณภูมิวิทยาลัย P
30 นางสาว พรรธิดา กาญจนทิศ เสลภูมิพิทยาคม
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1 นางสาว พรรัมภา แสนพิมล สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

2 นางสาว พรหมธาดา คํามีแกน อาจสามารถวิทยา

3 นางสาว พริมา เชิดสันเทียะ ไพโรจนวิชชาลัย P
4 เด็กหญิง พลอยชมพู มีพิษ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

5 นางสาว พัชราพร วงศสมศรี ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

6 เด็กหญิง พัชราภา อันทะไชย ธวัชบุรีวิทยาคม P
7 นางสาว พัชริดา ขาวดานเหนือ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

8 นางสาว พัชริดา สุริฉาย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว พัชรินทร โยธานันท เทศบาลวัดสระทอง P
10 นางสาว พัชร ี สายธิยศ พลับพลา วิทยาคม P
11 นางสาว พิจิตตรา ชูศรีเสริฐ รองคํา

12 นางสาว พิจิตตรา วิรฤทธิชัย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

13 เด็กหญิง พิชชาพร เรืองบุญ พระกุมารรอยเอ็ด

14 นางสาว พิชชาพร วิชัยรัตน เสลภูมิพิทยาคม

15 นางสาว พิชชาภรณ ปอมทอง อาจสามารถวิทยา

16 นาย พิชญะ แสวงเจริญ เมืองรอยเอ็ด

17 นางสาว พิชญานันท วงคสอน สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

18 นางสาว พิชญาภัค ขันโมลี พระกุมารรอยเอ็ด

19 นางสาว พิชญาภัค นาวารี อาจสามารถวิทยา P
20 นางสาว พิณทองแท ไชยพิลา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

21 นางสาว พิมพชนก ทาแพงนอย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

22 นางสาว พิมพชนก นอยใย ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา P
23 นางสาว พิมพญาดา โพธิ์ชัย พระกุมารรอยเอ็ด

24 นางสาว พิมพปวีณ เพ็ญนาดี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

25 นางสาว พิมพพิไล ไพหาร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 นางสาว พิมพสิริ คันยุไร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

27 นางสาว พิมพสุดา หงสจุมพล จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก P
28 นางสาว พิมลภัส คําภักดี สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

29 นางสาว พิยะดา สิงหน้ําเที่ยง เทศบาลหนองหญามา P
30 นางสาว พิรดา พันภูมิ ธวัชบุรีวิทยาคม P
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1 นางสาว พิรัญญา ศรีวรรณนา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

2 เด็กหญิง พิริยากร จะโนรัตน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

3 นาย พิสิษฐ กลางเอก เทศบาลวัดสระทอง P
4 นางสาว พีรชญา สุขณะล้ํา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

5 นาย พีรภาพ หรสิทธิ์ ขัติยะวงษา P
6 นาย พีระพล ขาววิมล เทศบาลวัดปาเรไร

7 นางสาว เพชรไพลิน เยาวะขันธ เชียงใหมประชานุสรณ P
8 เด็กหญิง เพ็ญศิริ ศริิเมย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว แพรทิพย โชคประจักษชัด สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

10 นางสาว แพรวพรรณ ประเท่ียง การกุศลวัดสระทอง P
11 นาย ไพรวัลย มะลิซอน บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

12 นางสาว ฟารีดา ชนะพันธ เมืองสรวงวิทยา P
13 นางสาว ภควดี ฤทธิแผลง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 นาย ภราดร มีโคกกลาง บานผักแวนอนามัย P
15 เด็กหญิง ภัคนันท ปนเจริญ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

16 นางสาว ภัคภร จันทรเพ็ญ อาจสามารถวิทยา

17 เด็กหญิง ภัชราภา โพสาวัง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

18 นางสาว ภัทรธิดา ฉวีวงค สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

19 นาย ภัทรพงษ ปสบัน เมืองรอยเอ็ด P
20 นาย ภัทรพล พันธะไชย เชียงขวัญพิทยาคม P
21 นาย ภัทรพล เมษา พระกุมารรอยเอ็ด P
22 นางสาว ภัทรภรณ มูลคร บานหมูมน P
23 นางสาว ภัทรวดี มนตปราณีต สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

24 เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีษะภูมิ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

25 เด็กหญิง ภัทราวดี สงวนพฤกษ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 นาย ภาณุกรณ มหาครุฑ อาจสามารถวิทยา P
27 นาย ภานรินทร เกตุแกว จันทรุเบกษาอนุสรณ

28 เด็กหญิง ภาพิมล กอผจญ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

29 นาย ภูวเดช มูลจันทร จันทรุเบกษาอนุสรณ

30 นาย ภูศิลป ภูมิเขต จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
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1 นางสาว มณทิชา แสนอุน เทศบาลวัดสระทอง P
2 นางสาว มนทิราวรรณ ปนทองพันธ ขัติยะวงษา

3 เด็กหญิง มนัสนันท อุไชย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

4 นางสาว มนัสวี นามศิริ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

5 นางสาว มยุรินทร สงเคราะห จันทรุเบกษาอนุสรณ

6 นางสาว มีสุข วิชัยผิน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 เด็กหญิง โมโมโกะ เจษฎาพรพันธุ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

8 เด็กหญิง ยรณัฏฐา แนนอุดร รอยเอ็ดวิทยาลัย P
9 นางสาว ยุพิน อ่ิมลาภ อาจสามารถวิทยา P
10 นางสาว ยุภาพร ไชยธงรัตน อาจสามารถวิทยา P
11 นางสาว เยาวรินทร สิงหแจม ขัติยะวงษา P
12 เด็กหญิง รณรยา เศษโถ เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด

13 นางสาว รพีพร แนนอุดร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 เด็กหญิง รวิสรา วงคอินตา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

15 นางสาว รัชดาภรณ รัตนแสง จันทรุเบกษาอนุสรณ

16 นางสาว รัชนี คือสันเทียะ บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

17 นางสาว รัชนีกร ฝากาบน อนุบาลเกาะแกว

18 นางสาว รัชนีกร หมอกมัว เมืองสรวงวิทยา P
19 นาย รัฐกรณ แนนอุดร ขัติยะวงษา

20 นางสาว รัฐวรินทร ฐิติชาติธนวงศ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

21 นางสาว รัตนปภัสสร ศรีใส สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

22 นางสาว รัตนพร รูทา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

23 นางสาว รัศมี หวางแสง ชีโหลนวิทยา

24 นางสาว รินลดา สอนปากพิง เทศบาลวัดเวฬวุัน P
25 นางสาว รุงนภา ออนดี ธงธานี P
26 นางสาว รุงรดา อินทรใส ธวัชบุรีวิทยาคม

27 นางสาว รุจิรดา ชนะพันธ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

28 นางสาว รุริญา เพ่ิมพูล สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

29 นาย เรน ทอมปสัน รองหงษทองวิทยา P
30 นางสาว ลักษณารีย วิจารย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
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1 นาย วชิรากรณ หวลอาลัย พระกุมารรอยเอ็ด P
2 เด็กชาย วชิราภรณ นุชชาติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนการรอยเอ็ด P
3 นางสาว วชิราภรณ มันทะรา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

4 นางสาว วนัสนันท อักษร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

5 นางสาว วรนิษฐา วิชาผง ขัติยะวงษา

6 นางสาว วรนิษฐา สมุทรศรี สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

7 เด็กหญิง วรรณนิสา นนทภา อาจสามารถวิทยา

8 นางสาว วรรณภา เพชรแสน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว วรรณวณัช แดงวิบูลย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

10 นางสาว วรรณวณิชย วรรณศิริ จันทรุเบกษาอนุสรณ P
11 นางสาว วรรณกิา ปฏิทัศน มวงลาดวิทยาคาร P
12 นางสาว วรรณสิา มะณีสรอย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

13 เด็กหญิง วรรธนภร ศรีชัย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 นางสาว วรวลัญช อุนพิกุล สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

15 นางสาว วรวัลคุ พรมจรรย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

16 นางสาว วรสุรีย ทิพยอรัญ พระกุมารรอยเอ็ด

17 นางสาว วรัญญา ติดทะ บานหัวโนนตาล P
18 นางสาว วรัญญา สังขเสวก เมืองรอยเอ็ด P
19 เด็กหญิง วรัญทราภรณ หาวิโร เฉลิมพระเกียรติ รอยเอ็ดรอยเอ็ด P
20 นางสาว วริศรา กุลกิจ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 เด็กหญิง วริศรา สาวัตถี เมืองรอยเอ็ด P
22 นาย วสุพล สีดาว สุวรรณภูมิวิทยาลัย

23 นาย วัชรพงษ ทองภูธรณ เมืองสรวงวิทยา P
24 เด็กหญิง วัชราทิพย แกวสมบัติ บานฮองสังข

25 นางสาว วัชราภรณ ตาคํา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 นางสาว วันนิสา มะลิมาตย เมืองสรวงวิทยา P
27 นางสาว วารุณี สิมมาลา อาจสามารถวิทยา P
28 นางสาว วิชิตา พันอะนุ ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา

29 เด็กชาย วิญู ศิรินาม เมืองรอยเอ็ด

30 นางสาว วิภาวดี เขตเจริญ ขัติยะวงษา
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1 เด็กหญิง วิมลสิริ ชมภูวงศ หนองขามวิทยา P
2 นางสาว วิรัตนติญา ศลิาเกษ ศรีสมพิมพพัฒนาวิทยา P
3 นางสาว วิราสินี ดวงวงษา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

4 เด็กชาย วิวัฒน พันทา เมืองรอยเอ็ด P
5 เด็กหญิง วีรญา สาวิสิทธิ์ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

6 นาย วีรภัทร ธุระกิจ เทศบาลวัดสระทอง

7 นาย ศตคุณ ขจรพงศ พระกุมารรอยเอ็ด

8 นางสาว ศรัญญา ญาณะพันธ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว ศรัญยา พลพิลา เทศบาลวัดสระทอง

10 เด็กหญิง ศรัณยพัชร ราศีกุล สตรีศกึษา

11 นางสาว ศรัณยา วาสนาม จันทรุเบกษาอนุสรณ

12 เด็กหญิง ศรินทรยาการ ไซยสัตย เทศบาลวัดสระทอง P
13 นางสาว ศรุดา เมาะราษี ปยะมหาราชาลัย P
14 นางสาว ศศิกานต สืบสําราญ เมืองรอยเอ็ด P
15 นางสาว ศศิวิภา ศิริภาษ ธวัชบุรีวิทยาคม

16 เด็กหญิง ศาริกาญจน ศรีอุดร อาจสามารถวิทยา

17 นางสาว ศิริญาฎา วิระษร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

18 นางสาว ศิริญาภรณ แสนภูมิ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

19 เด็กหญิง ศิรินภา พฤษชาติ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลากุนนที P
20 นางสาว ศิริประภา กิตติลาภ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 เด็กหญิง ศิริพร ทองบัลลังค พุทธเมตตารอยเอ็ด

22 นางสาว ศิริภัทร อนุไพร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

23 นาย ศิริมงคล หงษเวียงจันทร บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ) P
24 นางสาว ศิริยากร บัวพัฒน เมืองรอยเอ็ด P
25 นางสาว ศิริรัตน พิมดี สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

26 นางสาว ศิริอําพร นามไพร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

27 นาย ศิวกร ชะราสุม ไพโรจนวิชชาลัย P
28 นางสาว ศิวาลัย ฟูมเฟอย โพนเมืองประชารัฐ

29 นางสาว ศุพิชญา ประชาโชติ สตรีศกึษา ใชสิทธิ(์อังกฤษ-จีน)

30 นาย ศุภกร บางตํารวจ จันทรุเบกษาอนุสรณ P
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1 นางสาว ศุภสิริ ผลเพ่ิม ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา P
2 นางสาว ศุภักศร อามาตยมนตรี ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา

3 นางสาว ศุภัชญาพร ธรณี นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

4 นางสาว ศุภาวรรณ สุภาพันธ พระกุมารรอยเอ็ด

5 นางสาว ศุภิสรา สุมาลี บานแคน(วันคร2ู503)

6 เด็กหญิง ศุลีพร เวียงอินทร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 เด็กชาย เศรษฐวงศ อดุลยรัมย เมืองรอยเอ็ด P
8 นางสาว สรัญญา อุทัยแสง สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว สราลี สารจันทร เมืองรอยเอ็ด

10 นางสาว สราวรี สวัสดิ์ผล ศรีสมพิมพพัฒนาวิทยา P
11 นางสาว สโรชา พันธิรัตน บานแจงโคกลามแจงขา P
12 เด็กหญิง สโรชา สิงหจันทร บานแคน(วันคร2ู503)

13 นางสาว สาริศา วีระคุณ บานผักแวนอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) P
14 นางสาว สาวิกา ชํานาญพล บานหัวโนนตาล(สหราษฎรวิทยาสรรค) P
15 นางสาว สิตางศสุภา สุทธิประภา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

16 นางสาว สิตานันท ชูคันหอม เทศบาลหนองหญามา P
17 นางสาว สิรภัทร รามางกูร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

18 นางสาว สิรภัทร หมอกสังข สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

19 เด็กหญิง สิรามล จันทรเพ็ญ เมืองรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง สิริเนตร พรมเลิศ บานผักแวนอนามัย P
21 นางสาว สิริยากร ใหมคามิ โพนทองพัฒนาวิทยา

22 นางสาว สิริยาภรณ จันทรสมบัติ สตรีศกึษา P ใชสิทธิ(์อังกฤษ-จีน)

23 นาย สิริราช ขจรนาถ พระกุมารรอยเอ็ด P
24 นางสาว สิริวิมล เนินทราย น้ําคําวิทยาคม P
25 นางสาว สิริโสภา วิเศษการ สามเสนนอก(ประชาราษฎรอนุกูล)

26 เด็กชาย สุขสวัสดิ์ วินธิมา บานนาโพธิ(์สหพันธพิทยาภรณ)

27 นางสาว สุจิตรา ปาปดเถร เสือโกกวิทยาสรรค P
28 นางสาว สุชัญญา แกวมะไฟ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด P
29 นางสาว สุชัญญา จุลหงส สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

30 นางสาว สุชัญญา อามาตมุลตรี เทศบาลวัดสระทอง
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1 เด็กหญิง สุชาดา เสียบกระโทก ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา P
2 นางสาว สุชานรี จันทะวงศฤทธิ์ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

3 นางสาว สุธาทิพย คุมบุญ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

4 นางสาว สุธาสินี สระกาศ สตรีศึกษา

5 เด็กหญิง สุธาสินี แสนสิงห สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

6 นางสาว สุธิมา ภูเขาใหญ โพนสวรรคราษฏรพัฒนา P
7 เด็กหญิง สุพิชชา เรียงแกว พระกุมารรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง สุพิชญา อัครบาล สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว สุพิชญาดา วรรณหงษ เมืองรอยเอ็ด P
10 เด็กหญิง สุภัชตรา วีระศักดิ์ ขัติยะวงษา P
11 เด็กหญิง สุภัทรนันท เพียซุย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

12 นางสาว สุภาพร นิลพันธ บานแดงโนนสวาง P
13 เด็กหญิง สุภาพร วิสาเทศ สตรีศกึษา

14 นาย สุระดนัย แพงโสภา บานหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา

15 นางสาว สุริตา อุนเจริญ สตรีศึกษา

16 เด็กหญิง สุวรรณา พันชารี บานหนอมฟาเลื่อมวิทยา P
17 เด็กหญิง สุวิตานันทร เวียงอินทร เทศบาลวัดสระทอง

18 เด็กชาย เสกสรรเจริญ หวังเจริญ โพธิสัมพันธพิทยาคาร P
19 นางสาว เสาวณี เวียงวิเศษ เทศบาลวัดสระทอง P
20 นางสาว โสภิตสุดา เจริญศิริ เชียงขวัญพิทยาคม

21 นางสาว หฤทัย สวัสดิ์แวงควง ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา P
22 นางสาว แหวนทอง วินทะไชย เทศบาลหนองหญามา

23 นางสาว อชิรญา ทองทาภูมิรักษ สตรีศึกษา P ใชสิทธิ(์ภาษา-สังคม)

24 นางสาว อชิรญา สุวรรณศรี การกุศลวัดสระทอง

25 นางสาว อชิรญาณ วรรณลี ปทุมรัตตพิทยาคม

26 นางสาว อทิตยา ดวงดี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

27 นาย อธิชา ลามุงคณุ เมืองสรวงวิทยา P
28 นางสาว อนัญญา วิสูตรานุกูล สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

29 เด็กหญิง อนัญญาพร ขจรภพ โสภโณประชาสรรค

30 เด็กหญิง อนัญตยา ทิพวัลย ธงธานี

31 นางสาว อนิลทิตา แสนยะบุตร ศิลานครวิทยา
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1 นางสาว อภิชญา เข็มขํา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

2 เด็กหญิง อภิชญา ปานดวง ชนบทศึกศา P
3 เด็กหญิง อภิชญา ยินดีมาก สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

4 นางสาว อภิญญา บุตนิจ เสลภูมิพิทยาคม P
5 นางสาว อภิญญา พุดตายัง ธวัชบุรีวิทยาคม

6 นางสาว อภิตา แนนอุดร การกุศลวัดสระทอง

7 นาย อภิลักษณ อาจนาเสียว รองคําหงษทองวิทยา

8 นางสาว อมิตา จําปาบุญ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว อรนัตดา ศิริเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

10 เด็กหญิง อรปรีญา นาแพง บานเหลาขาม(มูลสารศกึษาสงเคราะห) P
11 นางสาว อรปรียา ทองใบ โพนทองพัฒนาวิทยา

12 นางสาว อรปรียา ศรีบุรมย จันทรุเบกษาอนุสรณ

13 นางสาว อรวรรณ นามไพร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 นางสาว อรสา ไชยหงษ บานหมูมน

15 นางสาว อรอุมา โสบุญมา เมืองสรวงวิทยา P
16 เด็กหญิง อริสรา พรรณขาม ชุมชนบานสีแกว

17 นางสาว อริสา แกวมูลเมือง ธงธานี P
18 นาย อวิรุทธิ์ สาระโวหาญ สตรีศึกษา P ใชสิทธิ์

19 เด็กชาย อัคร มุทาวัน โสภโณประชาสรรค

20 นาย อัจฉริยะ ไชยรัตน เมืองรอยเอ็ด

21 นางสาว อัญชิสา นาเมืองรักษ เสลภูมิพิทยาคม P
22 นางสาว อัญธิดา หงษาคํา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

23 นางสาว อาทิตยา วิชระโภชน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

24 เด็กหญิง อารยา จันทรา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

25 นางสาว อารยา ศริิอรรถ เทศบาลวัดสระทอง

26 นางสาว อารียา สพลาภ ธงธานี P
27 นางสาว อารีรัตน ฤทธิมนตรี ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

28 นางสาว อิระวดี สิทธิมวล สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

29 นางสาว อิสริยา บุญพิโย จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก P
30 นางสาว อุทุมพร นันตเวช สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

31 นางสาว ไอศิกา เศษสุวรรณ อาจสามารถวิทยา P

หองสอบท่ี 17 : 5402

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว กนกพร เสนหพูด สตรีศึกษา

2 นางสาว กมลชนก บุตรดาหาร อนุบาลเกาะแกว

3 เด็กหญิง กมลภรณ โทวาท เสลภูมิวิทยาสันต

4 นางสาว กรรณิกา กางโนน บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

5 นางสาว กรรณิกา มานะดี อาจสามารถวิทยา

6 นางสาว กฤตกร นิลยอง โคกลามพิทยาคม

7 เด็กหญิง กฤตยา ตระกูลแสงเงิน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

8 นางสาว กัญญาพัชร สังฆะมณี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว กัญญารัตน ฝางแกว โพนเมืองประชารัฐฯ

10 นางสาว กัญญาวีร เหลาศักดิ์ชัย ไพโรจนวิชชาลัย

11 นางสาว กัญฐภัทร วัชรกิตติธาดา เชียงใหมประชานุสรณ

12 นางสาว กัณทิมา กําแพงเมือง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

13 นางสาว กัลยกร ภาระนะที สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 เด็กหญิง กัลยรัตน สุทร โสภโณประชาสรรค

15 นางสาว กาญจนา เอ่ียมภูงา ธวัชบุรีวิทยาคม

16 นาย กิตตินันท ธรรมโร เทศบาลวัดสระทอล

17 นาย กิตติพัฒน สุมมาตย วัดสระทอง

18 นาย กิตติพัทธ มิตรอุดม เทศบาลวัดสระทอง

19 เด็กหญิง กิตติยาพร พิมพมหา สตรีศกึษา

20 นางสาว กุลนัดดา สุวรรณศรี ขัติยะวงษา

21 นางสาว เกศมณี ศรีสนาย ขัติยะวงษา

22 นางสาว แกวขวัญ เกตุมาชม หนองพอกวิทยาลัย

23 นาย ขจิตพงษ สีแกวน้ําใส เชียงขวัญพิทยาคม

24 นางสาว จริญญา ชอรัก สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

25 นางสาว จริยา คณาศรี เมืองรอยเอ็ด

26 นาย จอหน นี่ เฟรด ริก เซน ไพโรจน วิชา ลัย

27 นาย จักรดุลย ราโช ไพโรจนวิชชาลัย

28 เด็กชาย จักรภัทร ทํานา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

29 เด็กหญิง จารุวรรณ อุปดี เชียงขวัญพิทยาคม

30 นางสาว จิดาภา จันดาโชติ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 18 : 5403

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนภาษา-สังคม



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว จิดาภา ถนอมสิงห บานเลาวิทยาคาร

2 นางสาว จิดาภา ภักดีวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

3 นางสาว จิตนคร เวียงอินทร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

4 นางสาว จิตรดา พิมพสิงห สูงยางวิทยาประชาสรรค

5 นางสาว จิรฐา หิงไธสง จังหารฐิตวิริโยประชาสรรค

6 เด็กหญิง จิรภิญญา นอยจันทร บานปอภาร

7 นางสาว จิรภิญญา บัวภา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

8 นางสาว จิราพร กองเสียง อนุบาลเกาะแกว

9 นางสาว จิราภรณ ปะเตชะกัง พระกุมารรอยเอ็ด

10 เด็กหญิง จุรีภรณ วันทานี สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

11 เด็กชาย ฉลองรัฐ จันดาหงส จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

12 นางสาว ฉัตริญา สาคร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

13 นาย เฉลิม ชัย เพ็ชร มาตร บาน นาโพธิ ์ สหพันธ พิทยาภรณ 
14 นาย เฉลิมชัย เจริญยิ่ง เมืองนอยวิทยาคม

15 นางสาว ชฏิลดา เฟองฟู สตรีศึกษา

16 นางสาว ชนัญญา รังโคตร หนองพอกวิทยาลัย

17 นาย ชนาธิป พลหาร วรคามินอนุสรณ

18 นางสาว ชนิกานต บุญลาด สตรีศึกษา

19 นางสาว ชลพรรณ สุทธิแพทย เมืองรอยเอ็ด

20 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ เพ็ดนอก บานคานหักโนนใหญ

21 นางสาว ชาคริยา ไตรวัลลภ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 นางสาว ชาลิสา มะสีนนท สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

23 นางสาว ชุติกาญจน ประสพศิลป สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

24 นางสาว โชติกา สาระพล บานหนอมฟาเลื่อมวิทยา

25 เด็กหญิง ญาณิศา บัวหลวง สตรีศึกษา

26 นาย ฐิติโชติ สมภูงา สุวรรณภูมิวิทยาลัย

27 นางสาว ฐิรกานดา ถาพินนา สตรีศึกษา

28 เด็กหญิง ฑิตฐิตา งามเผา บานหนอกแอก

29 นางสาว ณปภา พรมเกตุ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

30 นางสาว ณัชชา ไชยสงคราม พระกุมารรอยเอ็ด

หองสอบท่ี 19 : 5404

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนภาษา-สังคม

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ณัชชา วันบุญมา ปทุมรัตตพิทยาคม

2 เด็กหญิง ณัชฤณัณฌ ศภุฤกษเกิดศรี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

3 นางสาว ณัฐกฤตา ศริิเกษมทรัพย พระกุมารรอยเอ็ด

4 เด็กชาย ณัฐชนน นารีนาถ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

5 เด็กหญิง ณัฐชา เนียนธุ เมืองรอยเอ็ด

6 นางสาว ณัฐฐาพร แกวเสถียร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 นาย ณัฐดนัย เธียรไชยภูมิ เมืองรอยเอ็ด

8 เด็กหญิง ณัฐพร โคตะกา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว ณัฐวดี ภูสุวรรณ ปทุมรัตตพิทยาคม

10 เด็กชาย ณัตพล แซเตียว สตรีศกึษา 2

11 เด็กหญิง ณิชา ชาติทาคอ สตรีศึกษา

12 เด็กหญิง ณิชากร อุนเจริญ เทศบาลวัดสระทอง

13 นางสาว ณิภัทรชญา ทองยืน พระกุมารรอยเอ็ด

14 นางสาว ดลยาพร รัตนโท สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

15 เด็กชาย ดลฤทธิ ์ สัง ฆ ทิพย กาบเชิง วิทยา 
16 นางสาว ดวงกมล ผานจังหาร จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค

17 เด็กหญิง เดือนเพ็ญ บุญออย บานหัวโนนตาล

18 เด็กชาย ทนง ชวยคม ไพโรจนวิชชลัย

19 นาย ทศพร แนนอุดร ไพโรจนวิชชาลัย

20 เด็กหญิง ทัศรินทร ยานะสาร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 นางสาว ทิพยวารี รักคํามี บานแดงโนนสวาง

22 นางสาว ทิพยสุดา สะเดา สตรีศึกษา

23 เด็กชาย ธนกร ครุฑไชยันต ไพโรจนวิชชาลัย

24 นาย ธนกร วงศปรีชาสวัสดิ์ เทศบาลวัดสระทอง

25 นาย ธนกฤต กุรัง เมืองรอยเอ็ด

26 นาย ธนกฤต โตอุตตชนม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

27 นาย ธนวัฒน อํ่าระมาด จันทรุเบกษาอนุสรณ

28 นาย ธนวิทย ศิวิแวน ขัติยะวงษา

29 เด็กหญิง ธนัญชนก นิคมเขตต สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

30 นางสาว ธนัญชนก มนปราณีต เมืองรอยเอ็ด

แผนการเรียนภาษา-สังคม

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 20 : 5405

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว ธัญชนก พงษสุวรรณ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

2 นางสาว ธัญญาพร พรมขันธ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

3 นางสาว ธัญวรัตม ศรีระวัน ปทุมรัตตพิทยาคม

4 นาย ธันยปวัฒน กิตติเสรีบุตร วาปปทุม

5 นางสาว ธันยรักษ ผดุงสันต สตรีศกึษา

6 เด็กหญิง ธิดาวรรณ พลเยี่ยม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 นางสาว ธีรดา เจริญรัตน ขัติยะวงษา

8 นาย ธีรภัทร พิมพกินรี เทศบาลวัดสระทอง

9 นาย ธีรศักดิ์ สมสนุก ขัติยะวงษา

10 นางสาว ธีรารัตน วินสา บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

11 นาย ธุวานนท สวัสดิ์ผล เทศบาลวัดสระทอง

12 นาย นนทิเทพ พลเยี่ยม ธงธานี

13 นาย นภัทร สิงหบูตรา เมืองรอยเอ็ด

14 นางสาว นภัสสร ละครพล สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

15 นางสาว นราภรณ ชาติแกว สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

16 นาย นราวิชญ มาตขาว เมืองรอยเอ็ด

17 นางสาว นริศรา เข็มโคตร เสลภูมิพิทยาคม

18 นางสาว นฤมล ทรงฉวี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

19 นางสาว นันธิชา ผลทับทิม บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

20 นางสาว นันธิดา โททํา ขัติยะวงษา

21 นางสาว นาดิน เฮอด ไพโรจนวิชชาลัย

22 นางสาว นาถลดา มะณีแสง ปทุมรัตตพิทยาคม

23 นางสาว นิภาพร รูปคม ขัตติยะวงษา

24 เด็กหญิง นุศรา ลือชัยราม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

25 นางสาว เนตรชนก นิสกุล ธงธานี

26 นางสาว บัณฑิตา ไชยเสนา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

27 เด็กหญิง บุญสิตา บุดชา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

28 นางสาว บุษกร บุณาเวทร โสภโณประชาสรรค

29 นางสาว เบญจวรรณ ปราบมนตรี เมืองรอยเอ็ด

30 เด็กหญิง เบญญณัฏฐา บรรเทา ตันตรารักษ

หองสอบท่ี 21 : 5406

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนภาษา-สังคม

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง เบญญาภา ละออ ไพโรจนวิชชาลัย

2 เด็กหญิง ปฏิพร กรรณรัตน ชุมชนบานสีแกว

3 นางสาว ปภาวรินท จงใจสิทธิ์ โพนทองพัฒนาวิทยา

4 นางสาว ปภาวรินท เดชพละ โพนเมืองประชารัฐฯ

5 นางสาว ปภาวรินท พรหมรักษา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

6 เด็กชาย ประสิทธิโชติ ลําพองชาติ เมืองรอยเอ็ด

7 นาย ปรัญชัย แกลวกลา สภาราชินี

8 นางสาว ปรียาภรณ สมมาตย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

9 นาย ปฤษฎี นามไพร เมืองรอยเอ็ด

10 นางสาว ปวริศา ศรปีดถา จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค

11 นางสาว ปวิชญา เดชวุธ บานหัวโนนตาล

12 นางสาว ปวิณอร แสนเสนยา หนองพอกวิทยาลัย

13 เด็กชาย ปญญา พลับรักษา ไพโรจนวิชชาลัย

14 นางสาว ปญฑิตา อรรคบาล สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

15 เด็กหญิง ปฐมาภรณ แกววัง บานนาโพธิ(์สหพันธพิทยาภรณ)

16 นาย ปณณธร แกวคําแสน สารวิทยา

17 นางสาว ปาริชาติ สังฆะมณี บานดูฝายใหญ

18 เด็กหญิง ปาริศรา ฤทธิเรือง เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด

19 นางสาว ปาลิตา ทุมพร พลับพลาวิทยาคม

20 นาย ปติอนันต สิทธิบุตร เมืองรอยเอ็ด

21 นางสาว ปยะพร ทรงคะรักษ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 นาย เปรมศกัดิ์ กุลกิตติ์ เทศบาลวัดปาเรไร

23 เด็กชาย พงศนริศร ดัชถุยาวัตร เทศบาลหนองหญามา

24 นาย พชรเดช จันทะนงค เทศบาลวัดสระทองรอยเอ็ด

25 นางสาว พริมรดา สงวนรัตน สตรีศกึษา

26 นางสาว พลอยชมภู สรอยมนต ขัติยะวงษา

27 นางสาว พลอยไพลิน โชติพงษ ขัติยะวงษา

28 นางสาว พศิตา นอยหลุบเลา เทอดไทยวิทยาคม

29 นางสาว พัชรพร เสนามาตย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

30 นางสาว พัชรศรี สหุนาลุ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 22 : 5407

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนภาษา-สังคม



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว พัชราภรณ สุตนนท สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

2 เด็กหญิง พัชราภา รักบุญ สตรีศึกษา

3 นางสาว พาทินธิดา ปราบมนตรี สตรีศึกษา

4 เด็กหญิง พิชชาพร ภูมิประโคน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

5 นาย พิชญพงศ อรุณมหาศน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

6 เด็กหญิง พิชาพร ดีสงคราม ไพโรจนวิชชาลัย

7 นางสาว พิมพชนก ใจแกว เมืองรอยเอ็ด

8 นาย พีรดนย กันหาโนน บานคานหักโนนใหญ

9 เด็กหญิง พีรดา ภูศิลา บึงศรีราชาพิทยาคม

10 นาย พีรวิชญ สวนรินทร เมืองรอยเอ็ด

11 นางสาว เพ็ญยาภา สังฆทิพย ไพศาลวิทยาคม

12 นางสาว เพียงขวัญ ศรียงยศ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

13 นางสาว แพรวา นรากร เทอดไทยวิทยาคม

14 นางสาว ภัททิยา วิชัย สตรีศึกษา

15 นางสาว ภัทรวดี สิงหจันทร บานแคน(วันคร2ู503)

16 นาย ภาณุพงศ บุตรศาสตร โพนทองพัฒนาวิทยา

17 เด็กชาย ภาณุวัฒน แสนมนตรี โสภโณประชาสรรค

18 นาย ภาณุวัตร สีแกวน้ําใส เชียงขวัญพิทยาคม

19 นาย ภานุวัฒน ดวงพายัพ เทศบาลวัดสระทอง

20 เด็กชาย ภ ูบดินทร แถลง กัณฑ เมืองสรวงวิทยา

21 นาย ภูริทัศน จันทรประทักษ เมืองรอยเอ็ด

22 นาย มินทรธาดา ภาชนะวรรณ เมืองรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง เมษิณี บรรเลิง สตรีศึกษา

24 นางสาว รัชตธร ปุรณะ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

25 นางสาว รัชนีกร สุคุณา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 นางสาว รัตนจิภรณ จิระอานนท สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

27 นางสาว ลลิตา นันทะ สารสาสนธนบุรี

28 นางสาว ลาวัณย จงกลาง ขัติยะวงษา

29 เด็กหญิง วชิรญา โคตรภักดี ไพโรจนวิชชาลัย

30 เด็กหญิง วรฉัตร บุตราช จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

หองสอบท่ี 23 : 5408

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนภาษา-สังคม

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว วรรณวานิจ แสนบุตร ขัติยะวงษา

2 นางสาว วรวลัญช เลิศขุนทศ โคกลามพิทยาคม

3 นางสาว วรัญญา ขันไชย สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

4 นางสาว วรัทยา ศรีรักษา ไพโรจนวิชชาลัย

5 นางสาว วรัทยา สมลิคุณ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

6 นางสาว วราพร ยวนกระโทก เทอดไทยวิทยาคม

7 นางสาว วริศรา คําวิโส ขัติยะวงษา

8 นางสาว วริศรา บุญสงค การกุศลวัดสระทอง

9 นางสาว วริศรา บูรณโยธิน การกุศลวัดสระทอง

10 นางสาว วริศรา ลินกลาง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

11 นางสาว วริษา ทิพนงค สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

12 นางสาว วรุณทิพย โพธิ์ตันคํา บานคานหักโนนใหญ

13 นางสาว วีริสรา ติสองเมือง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

14 นางสาว ศรัญญา ดาศรี พนมไพรวิทยาคาร

15 เด็กหญิง ศรัณยพร จอมคําสิงห สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

16 นางสาว ศศิกานต นามไพร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

17 นาย ศศิชา สีหาเลิศ จันทรุเบกษาอนุสรณ

18 นางสาว ศศิธร บุญเกิด ขัติยะวงษา

19 นางสาว ศิริกัญญา มาสิปา ขัติยะวงษา

20 เด็กหญิง ศิริยากร กะมลทลา พลับพลาวิทยาคม

21 นางสาว ศิริรัตน เอ่ียมใส สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 เด็กหญิง ศิริวรรณ บัลลังก สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

23 เด็กหญิง ศิริวรรณ ศรีวิชา ขัติยะวงษา

24 นางสาว สโรชา แสงสุระ เทศบาลวัดสระทอง

25 นางสาว สิรดา มาตยวงศ รองคําหงษทองวิทยา

26 นางสาว สิริกร กองจันทร เทศบาลวัดสระทอง

27 เด็กหญิง สิริปรียา ออมอด เมืองสรวงวิทยา

28 นางสาว สิริยากร พรมโสภา โพนเมืองประชารัฐฯ

29 นางสาว สุจิรา พระเสนา ธวัชบุรีวิทยาคม

30 นางสาว สุธารัตน ชื่นตา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 24 : 4101

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนภาษา-สังคม



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว สุธิดา เปะชาญ ขัติยะวงษา

2 นางสาว สุนันทา วันสุข สตรีศึกษา

3 นางสาว สุนิชา เต็มจันทร โพนทองพัฒนาวิทยา

4 นางสาว สุนิสา พิลาแดง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

5 นางสาว สุนิสา วิจิตขะจี สตรีศกึษา

6 นางสาว สุภัสสร พืชสิงห เทอดไทยวิทยาคม

7 นางสาว โสภิตพิตา มงคลแกนทราย เทศบาลวัดสระทอง

8 เด็กชาย อติวิชญ ผองโสภา ไพโรจนวิชชาลัย

9 นาย อธิชา แสนสงา จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค

10 นางสาว อธิตติยา เย็นใจ มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ

11 เด็กหญิง อนัญญา จิตทิพากร พระกุมารรอยเอ็ด

12 นางสาว อนามิกา บุญภาย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

13 เด็กชาย อนุรักษ ประมูลจักโก เมืองรอยเอ็ด

14 นางสาว อภิณหพร โคตรสีทา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

15 นางสาว อมรรัตน สุมาลิธรรม จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค

16 นางสาว อรชัญญา กองษร เมืองรอยเอ็ด

17 เด็กหญิง อรอุมา รัตนเพชร ขัติยะวงษา

18 นาย อลงกรณ ประสพสุข ขัติยะวงษา

19 นางสาว อังคณา ตรีพงษ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

20 นางสาว อาลดา พอกพูน บานจาน

21 นางสาว อินทราณี นามบุญลา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 นางสาว อุษณียาภรณ แกวทา เมืองรอยเอ็ด

23 นาย เอกรัตน เพียนทองดี สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 25 : 4204

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนภาษา-สังคม



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว กนกกาญจน โสภา เสลภูมิพิทยาคม

2 นางสาว กนกอร ภูมิดอนมิ่ง สตรีศกึษา

3 เด็กหญิง กรวรรณ พลเทียร โสภโณประชาสรรค

4 นางสาว กวินตา สาวิวัฒน เทศบาลวัดสระทอง

5 นางสาว กันตฤทัย เทศสนั่น สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

6 นางสาว กัลยกร แนนอุดร สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 นางสาว กานตธิดา มะเสนา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

8 นางสาว กิ่งแกว อังกาพย เทอดไทยวิทยาคม

9 เด็กหญิง กุลปรียา จันทไทย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

10 นางสาว กุลวดี สุมมาตย ขัติยะวงษา

11 นางสาว เกวลิน ปอง สุวรรณ ธงธานี

12 นางสาว เกศร สามารถ การกุศลวัดสระทอง

13 นางสาว เกศรินทร ชาติแกว ธงธานี

14 นาย เกียรติศักดิ์ จากุลชร บานหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา

15 นางสาว ขจิตณัฐฐ เข็มวงษ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

16 นางสาว ขนิษฐา แกวศิริ เทศบาลวัดสระทอง

17 เด็กหญิง เขมินทรา คงทิพย เสลภูมิพิทยาคม

18 นางสาว คทาทิพ บุตรลพ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

19 นางสาว จณิสตา อุยประโค ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา

20 นางสาว จิรนันท อินอุนโชติ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 เด็กหญิง จุฑามาศ วิระศรี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

22 นางสาว จุฑารัตณ จันทนะโสตถิ์ เทอดไทยวิทยาคม

23 นางสาว จุฬาลักษณ แสนมนตรี เทศบาล 2 มุขมนตรี

24 นางสาว เจนจิรา เครือสุคนธ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

25 นางสาว ชยานันท เพ็งอารีย สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

26 นางสาว ชลธิชา พุทธชาติ ชีโนวาทธํารง

27 นางสาว ชุติกาญจน นามวิเศษ สตรีศกึษา

28 นางสาว โชติกา ศรีปดถา พระกุมารรอยเอ็ด

29 นางสาว โชติกา สีบุตร จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค

30 นางสาว ญาณิศา โพธิชัย สตรีศกึษา

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 26 : 4205

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนองักฤษ-จีน



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นาย ฐิติพงศ อินอุนโชติ ชุมชนบานสีแกว

2 นางสาว ฑิฆัมพร ธรรมที่ชอบ เทศบาลวัดสระทอง

3 นางสาว ณหทัย จันทะวงค การกุศลวัดสระทอง

4 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เทพชมภู สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

5 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สอนงาย ธวัชบุรีวิทยาคม

6 นางสาว ณัฏฐกันย แซลี้ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

7 นางสาว ณัฏฐณชิา จันทศิลป วาปปทุม

8 นางสาว ณัฐณชิา ตรีซร จันทรุเบกษาอนุสรณ

9 นางสาว ณัฐณชิา บุญพั่ว สตรีศกึษา

10 เด็กหญิง ณัฐนิชา หลักหาญ เทศบาลวัดสระทอง

11 นางสาว ดวงฤดี นาดี การกุศลวัดสระทอง

12 นางสาว ตรีเนตร โคตะยันต สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

13 นางสาว เตชนา อามาตยมนตรี ดินดําบัวรองวิทยา

14 นางสาว ทิพยนารี สุเลิศ ชีโหลนวิทยา

15 เด็กหญิง ทิพวรรณ ไชยาศรี บานหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา

16 นางสาว ทิวาพร แซแต ธงธานี

17 นางสาว ธนวรรณ ตระกูลยั่งยืน เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด

18 นาย ธราธร ทองเหลือ จันทรุเบกษาอนุสรณ

19 นางสาว ธัญชนก สระธรรม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

20 เด็กหญิง ธันยชนก สุมมาตย เทศบาลวัดเวฬวุัน

21 นางสาว ธิดาภรณ ถึกจรูญ สตรีศึกษา

22 นางสาว ธิดามาศ อาจคําพันธ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

23 เด็กหญิง ธิดารัตน สํารวมจิต โพนทองพัฒนาวิทยา

24 นางสาว ธิดารัตน อารีเอ้ือ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

25 นาย ธีรภัทร ศรีโยธี อนุบาลเกาะแกว

26 เด็กหญิง ธีราทร สิมมาลา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

27 เด็กหญิง นราพร กองขวัญ จันทรุเบกษาอนุสรณ

28 นางสาว นริศรา ไกยสวน เทศบาลวัดสระทอง

29 นางสาว นฤมล จีนภักดี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

30 นางสาว นฤมล รุทระกาญจน เทศบาลวัดปาเรไร

หองสอบท่ี 27 : 4206

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนองักฤษ-จีน

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว นะพรหม ทูลธรรม เทอดไทยวิทยาคม

2 เด็กหญิง นันทิชา รัตนชานันท โพธิ์ทองพิทยาคม

3 เด็กหญิง บัญชิตา พรรณเกตุ เทศบาลวัดสระทอง

4 นางสาว เบญจสิริ เบ็ญระเหม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

5 นางสาว ใบหยก โสภาอุทก สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

6 นาย ปฏิพัทธ มงคลกุล ไพโรจนวิชชาลัย

7 เด็กหญิง ปฏิมาภรณ ลือจันดา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

8 เด็กหญิง ปภานัน โพธิ์กัณฑ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

9 นางสาว ปภาวรินท ทศกรรณ รองคําหงษทองวิทยา

10 นางสาว ประภาสิริ โขงจําปา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

11 เด็กหญิง ปราณรวี วิเชียรศรี เมืองรอยเอ็ด

12 นางสาว ปริยาภัทร เนตรวงศ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

13 นางสาว ปลิตา วิริญาติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง ปทมวรรณ ปตทะมะ รองคํา

15 นางสาว ปทมาพร วรขัน วัฒนานุศาสน

16 นาย ปาฏิหาริย สมรัตน คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ

17 นางสาว ปติชน สุระพันธ โคกลามพิทยาคม

18 นางสาว ปยะดา เฉลยพจน บานนาโพธิ(์สหพันธพิทยาภรณ)

19 นางสาว ปยะวรรณ บุตราช บานดงเมืองจอก

20 นางสาว ไปรยา สพรสิทธิ์ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 นางสาว ผกามาศ ธุระกิจ บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

22 เด็กชาย พงศกร ศรีอุดร พุทธเมตตารอยเอ็ด

23 เด็กหญิง พิชชาภา ทองแจม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

24 เด็กชาย พิชญะ ศรอีอน เชียงใหมประชานุสรณ

25 นางสาว พิมพมนัสนันท โคโตสี ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

26 นางสาว พิมพลภัส สะทานอาจ เทศบาลวัดสระทอง

27 นางสาว พิมลวรรณ พลธิแสง สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

28 นางสาว พิศตะวัน สีปาน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

29 เด็กหญิง พีรดา พันทะวงษ บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

30 นาย พีรพัฒน พ้ืนหินลาด เมืองพญาแลวิทยา

แผนการเรียนองักฤษ-จีน

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 28 : 4301

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว แพรเงิน ถาอิ่นแกว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง ภคภรณ เปยกสอน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

3 เด็กหญิง ภวิภา วิจิตร เชียงใหมประชานุสรณ

4 นางสาว ภัครมัย รินทะชัย เทศบาลหนองหญามา

5 เด็กหญิง ภัทธมนพร ธนสิราพิรัชตะ สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

6 นางสาว ภัทรจาริน แสงเงนิ สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 เด็กหญิง ภัทราวรรณ สารโพคา ไพโรจนวิชชาลัย

8 นาย ภาณุศักดิ์ ทองตัน บานนาโพธิ์(สหพันธพิทยาภรณ)

9 เด็กหญิง ภานุมาศ หารไกร สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

10 เด็กหญิง ภาวิดา จันทะนงค โสภโณประชาสรรค

11 นางสาว มาริษา มาระศรี สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

12 นางสาว มาริสา ปสสาแกว โคกลามพิทยาคม

13 เด็กหญิง รัชฎาภรณ ตรีกุล เทศบาลหนองหญามา

14 เด็กหญิง รัติยาทร ศิริสุวรรณ เทศบาลหนองหญามา

15 นางสาว ริญชิดา กมลแสน สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

16 เด็กหญิง ลีลิเดียร ทวีพัฒน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

17 นางสาว วรการญ วารินทร บานหนอมฟาเลื่อมวิทยา

18 เด็กหญิง วรรธนันท ชัยวินิตย เชื้อจรูญวิทย

19 นางสาว วรัชยา สิมมาลา สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

20 นางสาว วรัทยา ชะเอม สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

21 นางสาว วริศรา พนมเขตร ธงธานี

22 นางสาว วริศรา สิทธิสังกรณ อดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎรวิทยา)

23 นางสาว วัชร ี ทวีไชย บานคานหัก โนน ใหญ 
24 นางสาว วิภารักษ ชุมพล บานคานหักโนนใหญ

25 นางสาว วิสสุตา อาสา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

26 นางสาว ศริธร จอมคําสิงห อักษรศกึษา

27 นางสาว ศศิญาภรณ พันทา สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

28 เด็กหญิง ศศณิา บรรดร จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

29 นางสาว ศศิธร ผานสถิน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย

30 นางสาว ศศิธร พันหนองบัว อาจสามารถวิทยา

หองสอบท่ี 29 : 4302

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565
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แผนการเรียนองักฤษ-จีน

ชื่อ-สกุล



เลขท่ี คํานําหนา โรงเรียน ลงชื่อผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว ศศิประภา ศําฮัง บานหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา

2 นางสาว ศิริขวัญ นพวัฒน บานแคน(วันคร2ู503)

3 เด็กหญิง ศิริญญาภัทร พินิจงาม ธวัชบุรีวิทยาคม

4 นางสาว ศิรินทรพร แกนโมก สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

5 นางสาว ศิริรัตน จรรยายงค สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

6 เด็กหญิง ศิริลักษณ นิสกูล สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

7 นางสาว ศุภนิดา จิตกังวัน บานแคน(วันคร2ู503)

8 เด็กหญิง ศุภาลัย ระถาวนิชย ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา

9 นางสาว สิรภัทร เดชโยธิน พระกุมารรอยเอ็ด

10 นาย สิรภัทร ปะพะวะ เทศบาลวัดปาเรไร

11 เด็กหญิง สิรินทรา บุญสมศรี เสลภูมิพิทยาคม

12 เด็กหญิง สิรินทิพย ปองเขต เมืองสรวงวิทยา

13 นางสาว สุฑามาศ รักน้ําเท่ียง เสลภูมิพิทยาคม

14 นางสาว สุดารัตน ยาทองไชย เทศบาล วัดปาเรไร

15 นางสาว สุพรรษา คาํพันธ เทศบาลวัดสระทอง

16 นางสาว สุพรรษา เวียงสงค เทอดไทยวิทยาคม

17 นางสาว สุพัตรา มีอดทน ชีโหลนวิทยา

18 นางสาว สุโสภณา สรอยสาคํา ศรียานุสรณ

19 นางสาว เสาวลักษณ จักรพิมพ ชีโหลนวิทยา

20 นางสาว โสภิตา ปานสุวรรณ เทศบาลวัดปาเรไร

21 นางสาว หนึ่งฤทัย สิทธิธร ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา

22 นางสาว อธิษรา สีแสง สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

23 นางสาว อภิชญา พันธบุษผา เมยวดีพิทยาคม

24 นางสาว อภิชญา สอนลิลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

25 นางสาว อรปรียา กุมภวงค สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

26 เด็กหญิง อริศรา ตลาดแกว บานหนองแวงหนองหัวคน

27 เด็กหญิง อริศรา เหวขุนทด สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

28 เด็กหญิง อริสรา ศิริโรจน สตรีศึกษา ใชสิทธิ์

29 นางสาว อิศราภรณ จันทรศรีระมี สตรีศกึษา ใชสิทธิ์

ชื่อ-สกุล

หองสอบท่ี 30 : 4303

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สอบวันอาทิตย ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนการเรียนองักฤษ-จีน



กำหนดการสอบคัดเลือกช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันเสารที่ ๒๗ 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 
 




