
 
ประกาศโรงเรียนสตรีศกึษา   

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนพิเศษ  
ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปการศึกษา 2565  

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

ตามที่โรงเรียนสตรีศึกษาไดประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่ 4 หองเรียนพิเศษ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปการศึกษา 2565 ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี ้ โรงเรียนไดดำเนินการพิจารณานักเรียนที ่มีคุณสมบัติตามประกาศของโรงเร ียน            
เปนที ่เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื ่อนักเรียนที่มีสิทธิ ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
หองเรียนพิเศษ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปการศึกษา 2565 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ และตาราง
สอบแนบทายประกาศ 

  จึงใหนักเร ียนที ่มีรายชื ่อด ังกลาวเขาสอบคัดเล ือกเขาศึกษาตอชั ้นมัยมศึกษาปที ่ ๔               

ในวันจันทรที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีศกึษา 

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



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว กชพรรณ ทวีกัน สตรีศึกษา โควตา

2 เด็กหญิง กนกพิชญ แกวสมศรี สตรีศึกษา โควตา

3 นางสาว กมลชนก แสงกลา โพนทองพัฒนาวิทยา

4 นางสาว กรกนก ทุมอนันต สตรีศึกษา

5 นาย กฤตนัย พลขันธ ชุมชนบานผํา

6 นาย กฤตเมธ เศรษฐากา สตรีศึกษา

7 นางสาว กฤตยา รัตนวรรณี สามเสนวิทยาลัย

8 นางสาว กฤติกา หกพันนา สตรีศกึษา

9 นางสาว กวินนาถ มหาหงษ สตรีศึกษา โควตา

10 นางสาว กวิสรา วินธิสา สตรีศึกษา โควตา

11 นางสาว กัญญาณัฐ กัญญวงหา อาจสามารถวิทยา

12 นางสาว กัญญาภัค คําภักดี สตรีศึกษา โควตา

13 นางสาว กัณลญา แกนนาคํา สตรีศึกษา

14 นางสาว กัลยณัฏฐ พวงศรีเคน สตรีศึกษา โควตา

15 นางสาว กัลยา แซบุญ ธวัชบุรีวิทยาคม

16 นางสาว กิตติรัตน พรหมบุรี พระกุรอยเอ็ด

17 นางสาว กุลจิรา ชัยพานิช สตรีศกึษา โควตา

18 เด็กชาย เกริกภพ นภดลรุงเรือง เทศบาลวัดสระทอง

19 เด็กชาย เกรียงไกร ระดาพัฒน ไพโรจนวิชชาลัย

20 นาย โกมินทร คํามูลนา ขัษติยะวงษา

21 นางสาว ขวัญขาว จันดาชัย สตรีศกึษา โควตา

22 เด็กหญิง ขวัญขาว วิสุงเร วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

23 นาย ขวัญชัย ไกยสวน เมืองรอยเอ็ด

24 เด็กหญิง คิรากร วงศกาไสย สตรีศึกษา

25 นาย จักรกฤษณ เวียงอินทร ดินดําบัวรองวิทยา

หองสอบที่ 1 : 5102

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว จารุกัญญ หาญอาษา ขัติยะวงษา

2 นางสาว จิญาณิน โพธิ์ชัยใหญ รองคาํ

3 นางสาว จิดสภา อุทุม สตรีศกึษา

4 นางสาว จิดาภา ถนอมสิงห บานเลาวิทยาคาร

5 นางสาว จิตรานุช อินทรสมหวัง สตรีศกึษา

6 นางสาว จินตพร สุทธิสน พระกุมารศกึษา

7 นางสาว จิรภิญญา ทวินันท สตรีศึกษา

8 นางสาว จิราพร ไชยฮะนิต เทศบาลวัดสระทอง

9 นางสาว จิราพรรณ วิจิตขจี อาจสามารถวิทยา

10 นางสาว จิราพัทธ พลหาญ สตรีศกึษา โควตา

11 นางสาว จิราภรณ คุรินทร สตรีศกึษา โควตา

12 นางสาว จิราวรรณ แสนลุน สตรีศึกษา โควตา

13 นาย จิราวาฎ อังคะคํามูล สตรีศึกษา โควตา

14 นางสาว จุฑาพร จํานงพิพัฒน สตรีศกึษา โควตา

15 เด็กชาย จุลจักร จุลรัตน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

16 นางสาว ชญตา พลเย่ียม สตรีศกึษา

17 เด็กหญิง ชญานุศภัฒค โสมาเกตุ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

18 นาย ชนพัฒน เลทัยสง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

19 เด็กหญิง ชนัญชิดา เหรา สตรีศึกษา

20 นาย ชลธาร ปุยพลทัน ยโสธรพิทยาคม

21 นางสาว ชลลัดดา อุนเจริญ เทศบาลวัดสระทอง

22 เด็กชาย ชัยวัฒน อันทะชัย เทศบาลวัดสระทอง

23 นาย ชิษณุพงศ ภาคมฤค พระกุมารรอยเอ็ด

24 นางสาว ฌาริสา ผกากด รองคาํ

25 นางสาว ญาณวดี สมโมรา เมืองรอยเอ็ด

หองสอบที่ 2 : 5103

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นาย ฐปนวัฒน แสงมณี สตรีศึกษา

2 นางสาว ฐิติกาญจน ฆองประเสริฐ สตรีศึกษา

3 นางสาว ฑิฆัมพร ทุมพร อาจสามารถวิทยา

4 นางสาว ณชนก วรรณยัน สตรีศึกษา

5 นางสาว ณฐมน สีหา พระกุรอยเอ็ด

6 นางสาว ณภัทร พระไกยะ พระกุมารศึกษา

7 นางสาว ณภัทร ภาระบาล สตรีศึกษา โควตา

8 นางสาว ณภัทร แสงสิงห สตรีศกึษา โควตา

9 นางสาว ณัฐชยา สังสมานันท ประสาทวิทยาคาร

10 นางสาว ณัฐฎาพร เตาะอน สตรีศึกษา

11 นางสาว ณัฐฑิดาภรณ ลดาพงษไพบูลย สตรีศึกษา

12 นางสาว ณัฐติยา สุขพนัด สตรีศึกษา โควตา

13 นางสาว ณัฐธิดา วรรณสุทธ์ิ สตรีศึกษา โควตา

14 นางสาว ณัฐธิดา สุริยะวงษ จันทรุเบกษาอนุสรณ

15 นางสาว ณัฐพร อัญญะโพธ์ิ สตรีศกึษา โควตา

16 นางสาว ณิชกานต พันเชื้อ ชุมชนบานผํา

17 นางสาว ณิชกานต อุนเจริญ สตรีศึกษา โควตา

18 นางสาว ณิภัทรชญา ทองยืน พระกุมารรอยเอ็ด

19 นางสาว ดรัลพร พรมมา เทศบาลวัดสระทอง

20 เด็กชาย ดรุษกร ศรีระยศ เมืองรอยเอ็ด

21 เด็กหญิง เดือนเพ็ญ บุญออย บานหัวโนนตาล

22 นาย ทักษดนัย ศรีสุย่ิง พระกุมารรอยเอ็ด

23 นางสาว ทักษิณา สุดชาดา เทศบาลวัดสระทอง

24 นางสาว ทิฆัมพร แซโงว สตรีศกึษา โควตา

25 เด็กชาย เทพพิทักษ สมวัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 3 : 5104

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว ธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน สตรีศึกษา โควตา

2 เด็กชาย ธนกฤต ภูจอมขํา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

3 นางสาว ธนธรณ ศรีสวาสดิ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

4 นางสาว ธนพร วงศอารีย สตรีศกึษา

5 นางสาว ธนัญญา วินทะไชย ขัติยะวงษา

6 นาย ธนันดร สุริโย โพนทองพัฒนาวิทยา

7 นาย ธนาโชค แกวนะรา พระกุมารรอยเอ็ด

8 นางสาว ธมลวรรณ รัตนะโสภา สตรีศึกษา โควตา

9 เด็กหญิง ธัญชนก วงนารี สตรีศกึษา

10 เด็กหญิง ธัญญาภรณ นุริตมนต เมอืงรอยเอ็ด

11 นางสาว ธัญพร วรรณพาต สตรีศกึษา

12 นางสาว ธันยชนก ภูถาลํา สตรีศึกษา

13 นางสาว ธาราพร แกวเมอืงทอง สตรีศึกษา

14 นาย ธิติ ผิวเณร สตรีศกึษา โควตา

15 นางสาว ธิติยา เกาไธสง เมืองรอยเอ็ด

16 เด็กหญิง ธิรดา วิจิตขะจี สตรีศกึษา

17 เด็กชาย ธีรพัฒน โยธาศิริ ศรีอรุณวิทยเสลภูมิ

18 นางสาว นภัทรสรณ ศรีงาม สามขาพิทยาคม

19 นางสาว นรมณ พวงศรีเคน สตรีศึกษา

20 นางสาว นวกมล เย็นทรัพย ปทุมรัตตพิทยาคม

21 นางสาว นันทนภัส แสนกลา พระกุมารรอยเอ็ด

22 นาย นันทวัฒน บุญเกตุ เมืองรอยเอ็ด

23 นางสาว นิพิตรา ศาลาศักดิ์ สตรีศึกษา

24 นางสาว เนตรณพิศ สวัสดิ์ผล สตรีศึกษา

25 นางสาว บุญญาดา ปดถานัง สตรีศึกษา

หองสอบที่ 4 : 5105

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว เบญจมาศ แสงสวาง บูรณวิทย

2 เด็กชาย เบญจามินต ปามาฆัง สตรีศึกษา

3 นางสาว ปฐมาวดี โพธิ์สวาง สตรีศึกษา โควตา

4 นางสาว ปณิฏฐา ยาศรี สตรีศึกษา

5 นางสาว ปนัดดา ตั้งปนิธานดี สตรีศึกษา โควตา

6 นางสาว ปภาวรินท งามสนิท สตรีศึกษา

7 นางสาว ปริตราภา หงสมาลัย พนมไพรวิทยาคาร

8 นางสาว ปริยฉัตร แพทยเมืองจันทร สตรีศกึษา

9 นางสาว ปริยฉัตร โสสีดา สตรีศึกษา โควตา

10 นางสาว ปวิชญา เดชวุธ บานหัวโนนตาล

11 นางสาว ปจมาภรณ กาบดา สตรีศึกษา

12 นางสาว ปญญาพร รัตนะพันธุ สตรีศกึษา

13 นางสาว ปณฑารีย สมนึก นาฏศิลปรอยเอ็ด

14 นางสาว ปณฑิตา แสงสุระ สตรีศกึษา โควตา

15 นางสาว ปทมาพร บุตรสีใส สตรีศึกษา โควตา

16 นางสาว ปทมาลยา วงคราษฎร โพนทองพัฒนาวิทยา

17 เด็กหญิง ปานปลันธน สระแกว สตรีศึกษา โควตา

18 นางสาว ปารัชญ จันทะคาม สตรีศึกษา โควตา

19 นางสาว ปาลิดา ผานสําแดง พระกุมารรอยเอ็ด

20 นางสาว ปาลิตา ทุมพร พลับพลาวิทยาคม

21 เด็กหญิง ปยธิดา ธุระพันธ ชุมชนบานผํา

22 นางสาว ปยนันท ทัดเทียมหัด สตรีศกึษา

23 นางสาว ปุณณารมย พุมสุข วาปปทุม

24 นางสาว ปุณยนุช ปะติเก ธงธานี

25 นางสาว ปุณยาพร มูลบุญ วาปปทุม

หองสอบที่ 5 : 5201

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565
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ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กชาย พงศกร บุญเสริม เตรยีมอุดมศกึษาพัฒนาการ รอยเอ็ด

2 นาย พงศปณต อาจวงษา พระกุมารรอยเอ็ด

3 นางสาว พชรนนทท บุญกาพิมพ สตรีศึกษา โควตา

4 เด็กหญิง พรชนก แสนบัว สตรีศกึษา

5 นางสาว พรทิพย พลพิทักษ ชีโหลนวิทยา

6 นางสาว พรนัชชา ผันพรม จันทรุเบกษาอนุสรณ

7 นางสาว พรรณรินทร ก่ิงแสง สตรีศึกษา โควตา

8 นางสาว พรรณวษา ออนสองชั้น สุวรรณภูมิวิทยาลัย

9 นางสาว พรรพษา บุสพันธ สตรีศกึษา โควตา

10 เด็กหญิง พรรษมน ลําพาย สตรีศึกษา

11 นางสาว พรรัมภา แสนพิมล สตรีศึกษา

12 เด็กหญิง พลอยชมพู มพีิษ สตรีศึกษา

13 นางสาว พัชริดา ขาวดานเหนือ สตรีศึกษา

14 นางสาว พัชรี สายธิยศ พลับพลาวิทยาคม

15 เด็กหญิง พัฐจิราภรณ เวียงนนท สตรีศึกษา โควตา

16 เด็กหญิง พัณณิตา มาตายะสี สตรีศึกษา โควตา

17 นางสาว พิจิตรา กุลสุวรรณ สตรีศึกษา โควตา

18 เด็กหญิง พิชชาพร เรืองบุญ พระกุมารรอยเอ็ด

19 นางสาว พิชชาภรณ จันทรถอด สตรีศึกษา โควตา

20 นาย พิชญะ แสวงเจริญ เมืองรอยเอ็ด

21 นางสาว พิชญาพร โคตบุตร สตรีศึกษา โควตา

22 นางสาว พิชญาภัค ขันโมลี พระกุมารรอยเอ็ด

23 นางสาว พิมพญาดา โพธิ์ชัย พระกุมารรอยเอ็ด

24 นางสาว พิมพปวีณ เพ็ญนาดี สตรีศึกษา

25 เด็กหญิง พิมพปวีณ โสระศรี สตรีศึกษา

26 นางสาว พิมพสิริย คนัยุไร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

หองสอบที่ 6 : 5202

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)
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ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว พิรัญญา ศรีวรรณนา สตรีศึกษา

2 นาย พีรดนย กันหาโนน บานคานหักโนนใหญ

3 นาย พีรพัชร จันทรสอง พระกุมารรอยเอ็ด

4 นาย ภัทรพล เมษา พระกุมารรอยเอ็ด

5 นางสาว ภัทรวดี มนตปราณีต สตรีศึกษา

6 เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีษะภูมิ สตรีศกึษา

7 นางสาว ภัทราวดี สงวนพฤกษ สตรีศกึษา

8 นางสาว มณทิชา เสียงฉํ่า เมืองรอยเอ็ด

9 นางสาว มณีรัตน ภารจรัส สตรีศกึษา โควตา

10 นางสาว มนทิราวรรณ ปนทองพันธ ขัติยะวงษา

11 เด็กหญิง มนัสนันท อุไชย สตรีศึกษา

12 นางสาว มนิษา อุทธิสินธุ สตรีศึกษา โควตา

13 นางสาว มัญฑิตา ไชยวงศคต สตรีศึกษา โควตา

14 นางสาว มิ่งขวัญ ศรีกูกา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

15 นางสาว เมธาพร แกวสวนจิก สตรีศกึษา โควตา

16 เด็กหญิง โมโมโกะ เจษฏาพรพันธุ สตรีศกึษา

17 นางสาว ยุพาภรณ อุทุมพร สตรีศึกษา โควตา

18 นาย รชต พิภพวัฒนา โพนทองพัฒนาวิทยา

19 เด็กหญิง รณรยา เศษโถ เตรยีมอุดมศกึษาพัฒนาการ รอยเอ็ด

20 เด็กชาย รังสรรค คันธพฤกษ ชุมชนบานผํา

21 นาย รัฐภูมิ ไชยปญญา เตรยีมอุดมศกึษาพัฒนาการ รอยเอ็ด

22 นางสาว รัตนพร อุสาพรม สตรีศึกษา โควตา

23 เด็กหญิง รามนรี วงศสีดา สตรีศึกษา โควตา

24 นางสาว รุงรดา อินทรใส ธวัชบุรีวิทยาคม

25 นางสาว รุจิรดา ชนะพันธ สตรีศกึษา

26 นาย เรน ทอมปสัน รองคาํหงษทองวิทยา

ชื่อ-สกุล

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(GPS)
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หองสอบที่ 7 : 5207

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว ละอองดาว เทพขาม สตรีศึกษา โควตา

2 นาย วชิรากรณ หวลอาลัย พระกุมารรอยเอ็ด

3 นางสาว วรนิษฐา วิชาผง ขัติยะวงษา

4 เด็กหญิง วรรณภา เพชรแสน สตรีศึกษา

5 นางสาว วรัญชญาน นามโคตร พระกุมารรอยเอ็ด

6 นางสาว วรัญญา ติดทะ บานหัวโนนตาล

7 นางสาว วรัทยา ขอมหงษ สตรีศึกษา โควตา

8 เด็กหญิง วริศรา รักไท สตรีศึกษา โควตา

9 นางสาว วริสา คลงัสาํโรง สตรีศึกษา โควตา

10 นาย วัชรปกรณ รุงศรี สตรีศึกษา โควตา

11 นางสาว วาริณี ภาสวัสดิ์ เทศบาลวัดสระทอง

12 นางสาว วารุณี สิมมาลา อาจสามารถวิทยา

13 เด็กหญิง วิชชุวรรณ สุทธิประภา เสลภูมิพิทยาคม

14 เด็กชาย วิญู ศริินาม เมืองรอยเอ็ด

15 เด็กหญิง วิรัลยุพา บุญสินชัย สตรีศกึษา โควตา

16 เด็กชาย ศตคุณ ขจรพงศ พระกุมารรอยเอ็ด

17 นางสาว ศรัญญา ญาณะพันธ สตรีศกึษา

18 เด็กหญิง ศรัณยพัชร ราศีกุล สตรีศึกษา โควตา

19 นางสาว ศศวิิมล กลางพรม เมืองรอยเอ็ด

20 นางสาว ศิริประภา กิตติลาภ สตรีศึกษา

21 เด็กชาย ศวิานนท ยุวกุลกําธร พระกุมารรอยเอ็ด

22 นาย ศุภวิชญ ธรรมราษฎร สตรีศึกษา

23 นางสาว สาวิกา ชํานาญพล บานหัวโนนตาล(สหราษฎรวิทยาสรรค)

24 นางสาว สิริกาญจน บุญพา สตรีศึกษา

25 นางสาว สิริยา อภัยพรม สตรีศึกษา โควตา

26 นาย สิริราช ขจรนาถ พระกุมารรอยเอ็ด

หองสอบที่ 8 : 5208

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565
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ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว สิรีธร สิทธิชัย สตรีศกึษา โควตา

2 นางสาว สุชานันท วิชามุข สตรีศึกษา โควตา

3 นางสาว สุทัตตา จําปาชุม สตรีศึกษา โควตา

4 นางสาว สุธีกานต ปองนานาค สตรีศกึษา โควตา

5 นางสาว สุปรียา พลพิทักษ สตรีศึกษา โควตา

6 เด็กหญิง สุพิชชา เรียงแกว พระกุมารรอยเอ็ด

7 นางสาว สุริวิภา มุสิกสูตร สตรีศกึษา โควตา

8 เด็กหญิง สุวิตานันทร เวียงอินทร เทศบาลวัดสระทอง

9 นางสาว อโณมา นาไชย สตรีศกึษา โควตา

10 นางสาว อนัญญา วิสูตรานุกูล สตรีศึกษา

11 เด็กหญิง อนัญตยา ทิพวัลย ธงธานี

12 เด็กหญิง อภิชญา ปะกาโส ธวัชบุรีวิทยาคม

13 เด็กหญิง อภิชญา ยินดีมาก สตรีศึกษา

14 นาย อภิลักษณ อาจนาเสียว รองคาํหงษทองวิทยา

15 นางสาว อรวรรณ นามไพร สตรีศกึษา

16 นาย อัจฉริยะ ไชยรัตน เมืองรอยเอ็ด

17 นางสาว อัจฉรียา จํานงกิจ สตรีศึกษา โควตา

18 นางสาว อาภาภัทร เกษมธนเดช สตรีศกึษา

19 เด็กหญิง อารยา จันทรา สตรีศกึษา

20 นางสาว อารยา ศิริอรรถ เทศบาลวัดสระทอง

21 เด็กหญิง อารียา สพลาภ ธงธานี

22 นางสาว อิระวดี สิทธิมวล สตรีศึกษา

23 เด็กหญิง อิสริยา บุญพิโย จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

24 นางสาว ณิชา บุญบรรลุ สตรีศกึษา

25 นางสาว เปรมมิกา บุตรกันหา พระกุมารรอยเอ็ด

26 เด็กหญิง วิรดา จันทะวงศ สตรีศึกษา

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา
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เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว กมลทิพย ไอยรัตน สตรีศึกษา โควตา

2 เด็กหญิง กรวรรณ พลเทียร โสภโณประชาสรรค

3 เด็กชาย กฤษฎา บุญเลิศ โสภโณประชาสรรค

4 นางสาว กัญญาภัค พรองพรม เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

5 เด็กหญิง กัลยรัตน สุทร โสภโณประชาสรรค

6 นาย จักรดุลย ราโช ไพโรจนวิชชาลัย

7 เด็กหญิง จิรภิญญา นอยจันทร บานปอภาร

8 นางสาว จิรภิญญา บัวภา สตรีศกึษา

9 เด็กหญิง จิรัชญา วินทะไชย สตรีศึกษา โควตา

10 นางสาว จิราพัชร ชินภักดิ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ

11 นางสาว จิราภรณ ปะเตชะกัง พระกุมรอยเอ็ด

12 นาย เจษฎา ไชยมีสุข บานหนองบัว

13 เด็กหญิง ชมาภรณ นครชัย ชุมชนบานบุงเลิศ

14 นางสาว ชลณชกร สัตรัตน ไพโรจนวิชชาลัย

15 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ เพ็ดนอก บานคานหักโนนใหญ

16 นางสาว ชาคริยา ไตรวัลลภ สตรีศึกษา

17 เด็กชาย เชิดชัย บุญวิเศษ ขัติยะวงษา

18 เด็กหญิง ญาณิศา บัวหลวง สตรีศึกษา

19 นางสาว ณัชชา ไชยสงคราม พระกุมารรอยเอ็ด

20 นางสาว ณัฐฐินันท คัฒมาตย สตรีศึกษา โควตา

21 เด็กหญิง ณัฐวรญา สาระมูล สตรีศึกษา 2

22 เด็กหญิง ทักษอร จัตวานิล สตรีศึกษา โควตา

23 นางสาว ธนพร พาดฤทธ์ิ สตรีศกึษา โควตา

24 เด็กหญิง ธนัญชนก นิคมเขตต สตรีศึกษา

25 นางสาว ธนัญญา ไชยปายาง สตรีศกึษา โควตา

หองสอบที่ 10 : 5302
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1 นางสาว ธนาภรณ กําแพงเมือง สตรีศึกษา โควตา

2 นาย ธเนศพล ทิพยสุข สตรีศึกษา โควตา

3 นางสาว ธัญญาพร พรมขันธ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

4 นางสาว ธัญญาภรณ อินทะศร พระกุรอยเอ็ด

5 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ นิลผาย สตรีศึกษา

6 เด็กชาย ธีรโชติ กิจตวุฒิ์ ไพโรจนวิชชาลัย

7 นาย ธีรศกัดิ์ สมสนุก ขัติยะวงษา

8 นางสาว ธีราภรณ ภะคะมิตร สตรีศึกษา โควตา

9 นางสาว นฤมล จีนภักดี สตรีศึกษา

10 นาย นุชากร วรรณโอสถ ไพโรจนวิชชาลัย

11 นางสาว เนตรชนก นิสกุล ธงธานี

12 นางสาว บุญญาพร วงษเสนา สตรีศึกษา โควตา

13 เด็กหญิง ปฏิพร กรรณรัตน ชุมชนบานสีแกว

14 นางสาว ปภาวรินท จงใจสิทธ์ิ โพนทองพัฒนาวิทยา

15 นางสาว ปภาวรินทร ประทุมมาตย สตรีศกึษา โควตา

16 นางสาว ปรียาภรณ สมมาตย สตรีศึกษา

17 นาย ปตอินันต สิทธิบุตร เมืองรอยเอ็ด

18 เด็กหญิง พรสวรรค แกวประสาร เทศบาลวัดสระทอง

19 นางสาว พาทินธิดา ปราบมนตรี สตรีศึกษา

20 เด็กหญิง พาทินธิดา วิระทูล สตรีศึกษา โควตา

21 นางสาว พิชญดา ทองวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

22 นางสาว พิชาพร ดีสงคราม ไพโรจนวิชชาลัย

23 เด็กหญิง พิรญาณ พรมมหาชัย โสภโณประชาสรรค

24 นางสาว ฟาใส ภาชนิล สตรีศึกษา โควตา

25 นางสาว ภัททิยา วิชัย สตรีศึกษา
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1 นางสาว ภัทรภร พลศรี สตรีศกึษา โควตา

2 เด็กชาย ภานุวัฒน แสนมนตรี โสภโณประชาสรรค

3 เด็กหญิง ภาวิดา จันทะนงค โสภโณประชาสรรค

4 นางสาว มีสุข วิชัยผิน สตรีศกึษา

5 เด็กหญิง เมษิณี บรรเลิง สตรีศกึษา

6 เด็กชาย รติวรรธน คันธจันทร ไพโรจนวิชชาลัย

7 นางสาว รัตนจิภรณ จิระอานนท สตรีศกึษา

8 นาย โรจนศกัดิ์ พรมเกตุ ไพโรจนวิชชาลัย

9 นางสาว ลลิตา นันทะ สารสาสนธนบุรี

10 เด็กหญิง วงศลดา จงโวหาร สตรีศึกษา โควตา

11 เด็กหญิง วรฉัตร บุตราช จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

12 นางสาว วรสุรีย ทิพยอรัญ พระกุมารรอยเอ็ด

13 นางสาว วรุณทิพย โพธ์ิตันคาํ บานคานหักโนนใหญ

14 เด็กชาย วิทวัส ศิริเวช โสภโณประชาสรรค

15 นางสาว วีริสรา ติสองเมือง สตรีศึกษา

16 นางสาว ศรัญยา พลพิลา เทศบาลวัดสระทอง

17 เด็กหญิง ศิริยากร กะมลทลา พลับพลาวิทยาคม

18 นางสาว สณิฐฌา คาํประไพ สตรีศกึษา โควตา

19 นางสาว สโรชา แสงสุระ เทศบาลวัดสระทอง

20 นางสาว สิรดา มาตยวงศ รองคําหงษทองวิทยา

21 นางสาว สุชัญญา สมเพชร สตรีศึกษา โควตา

22 นางสาว สุดารัตน จันทบาล สตรีศึกษา2

23 เด็กหญิง สุภาพร วิสาเทศ สตรีศึกษา

24 เด็กหญิง เสาวลักษณ ชูศรีวาสน โพนทองพัฒนาวิทยา

25 นางสาว โสภิตพิตา มงคลแกนทราย เทศบาลวัดสระทอง
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เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว อนัญญา อังคนุะ สตรีศึกษา โควตา

2 เด็กหญิง อนัญญาพร ขจรภพ โสภโณประชาสรรค

3 นางสาว อภิณหพร โคตรสีทา สตรีศกึษา

4 นางสาว อรชัญญา กองษร เมอืงรอยเอ็ด

5 เด็กชาย อัคร มุทาวัน โสภโณประชาสรรค

6 เด็กหญิง อินทวฑุกานต พวงไธสงค พระกุมารรอยเอ็ด

7 นาย ธันยปวัฒน กิตติเสรีบุตร วาปปทุม

8 นางสาว กมลชนก กอชารี เมืองรอยเอ็ด

9 เด็กหญิง กมลพร ไชยโส สตรีศกึษา โควตา

10 นางสาว กฤติญา ใจหาญ พระกุมารรอยเอ็ด

11 นางสาว กวินตา สาวิวัฒน เทศบาลวัดสระทอง

12 นางสาว กัญญาภัค พรองพรม เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

13 นางสาว กัลยกร สุทธิประภา พระกุมารรอยเอ็ด

14 เด็กหญิง กัลยรัตน รัฐวร สตรีศกึษา โควตา

15 เด็กชาย กีรพัฒน บัวสด รองคําหงษทองวิทยา

16 นางสาว ขจิตณัฐฐ เข็มวงษ สตรีศึกษา

17 นางสาว จิดาภา ภักดีวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

18 นางสาว จิรนันท อินอุนโชติ สตรีศกึษา

19 นางสาว จุฬาลักษณ พลพุทธา พระกุมารรอยเอ็ด

20 นางสาว ชฏิลดา เฟองฟู สตรีศกึษา

21 นางสาว ชินันพร ขจรฟุง สตรีศึกษา โควตา

22 นางสาว ญาณิศา โพธิชัย สตรีศึกษา

23 นางสาว ณัฐวดี บุญวิเศษ สตรีศึกษา โควตา

24 นางสาว เตชนา อามาตยมนตรี ดินดําบัวรองวิทยา

25 นางสาว ทิษฏยา ราชทะคันที สตรีศึกษา โควตา
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นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ธัญชนก มุทนาเวช สตรีศึกษา โควตา

2 เด็กหญิง ธัญญาพร งอกนาวัง สตรีศกึษา โควตา

3 นางสาว ธิดารัตน สุวลักษณ เทศบาลวัดสระทอง

4 นางสาว นภัสวรรณ อาจหาญ สตรีศึกษา

5 เด็กหญิง นิพรรณพร คํามงคล พลับพลาวิทยาคม

6 นางสาว นีรนัน พลเย่ียม สตรีศึกษา โควตา

7 เด็กหญิง บัญชิตา พรรณเกตุ เทศบาลวัดสระทอง

8 นางสาว บุณยาพร สวัสดิ์ผล สตรีศึกษา โควตา

9 นางสาว เบญจสิริ เบ็ญระเหม สตรีศึกษา

10 เด็กหญิง เบญญาภา สายยางหา สตรีศึกษา โควตา

11 นางสาว ปนัดดา สุราอามาตย บานนาโพธิ(์สหพันธพิทยาภรณ)

12 เด็กหญิง ปภานัน โพธิ์กัณท สตรีศึกษา

13 นางสาว ปภาว รินทร วารินทร สตรีศกึษา โควตา

14 เด็กหญิง ปภาวรินท ทศกรรณ รองคาํหงษทองวิทยา

15 นางสาว ปริยาภัทร เนตรวงศ สตรีศึกษา

16 เด็กหญิง ปลิตา วิริญาติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด

17 นางสาว ปทมาพร วรขัน วัฒนานุศาสน

18 เด็กหญิง ปานไพลิน คําเสน เทศบาลวัดสระทอง

19 เด็กหญิง ปาลิตา น้ําคํา สตรีศึกษา โควตา

20 นางสาว ปุณยาพร ศรีทองคํา พระกุมารศกึษา

21 นางสาว พัชรพร ทับศัพท พระกุมารรอยเอ็ด

22 นางสาว พิมพลภัส สะทานอาจ เทศบาลวัดสระทอง

23 นางสาว พิมลวรรณ นีระพันธ สตรีศึกษา โควตา

24 นางสาว พีรชญา สุขณะล้ํา สตรีศกึษา

25 เด็กหญิง ภัทธมนพร ธนสิราพิรัชตะ สตรีศึกษา
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1 เด็กหญิง ภัทรวรรณ นามมุลตรี พระกุมารรอยเอ็ด

2 นางสาว มินรดา โฮชิน ชีโหลนวิทยา

3 นางสาว มุทิตา บาดาล โพนทองพัฒนาวิทยา

4 นางสาว โมรินทร พลายเนาว จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

5 เด็กหญิง รัชนก พิพัฒนสิริสกุล พระกุมารรอยเอ็ด

6 นางสาว รัศยา พรมสิงห สตรีศึกษา โควตา

7 นางสาว ลลิตา กกรัมย พระกุมารศึกษา

8 นาย วชิรวิทย มิทรานนท เทศบาลวัดสระทอง

9 นางสาว วทานิกา กุลสุวรรณ สตรีศึกษา โควตา

10 เด็กหญิง วัชรี ทวีไชย บานคานหักโนน ใหญ ศิร ิเกตุ ประชา วิทย 

11 เด็กหญิง ศศิณา บรรดร จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

12 เด็กหญิง ศิริญากร มาวะลุน พระกุมารรอยเอ็ด

13 นางสาว ศิรินทรพร แกนโมก สตรีศึกษา

14 นางสาว ศุภานัน ประกอบแกว เทศบาลวัดสระทอง

15 นางสาว สรัญญา อนงคนุช เทศบาลวัดสระทอง

16 นางสาว สวรินทร มุลทา สตรีศึกษา

17 เด็กหญิง สิริกาญจน นามศกัดิ์ สตรีศกึษา โควตา

18 นางสาว สุภาวดี พิระภาค ชีโหลนวิทยา

19 นางสาว เสาวลักษณ จักรพิมพ ชีโหลนวิทยา

20 นางสาว อธิษรา สีแสง สตรีศึกษา

21 นางสาว อภิญญา โคตรวงศ สตรีศึกษา โควตา

22 เด็กหญิง อริศรา ตลาดแกว บานหนองแวงหนองหัวคน

23 เด็กหญิง อริสา เพชรแสน สตรีศึกษา โควตา

24 นางสาว พรทิพา กุนันท สตรีศึกษา

โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาศาสตร-สังคมศาสตร(GPLS)

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

หองสอบที่ 15 : 5308

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565



   ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๔ หองเรียนพเิศษ  GITED ภาษาศาสตร-สังคมศาสตร  
โรงเรียนสตรีศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

 

วัน เดือน ป เวลา วิชา จำนวนช่ัวโมง คะแนน หมายเหต ุ

 
 
 
 

๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

คณิตศาสตร  
 

๓ ชั่วโมง 

๒๕ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

สังคมศึกษา ๕๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

ภาษาไทย ๕๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

พักกลางวัน 

 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

วิทยาศาสตร  
๒ ชั่วโมง 

๒๕ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ๕๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

 

 

 

 



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กชพร กุลสุวรรณ สตรีศึกษา

2 เด็กหญิง กมลชนก สุมมาตย เมอืงรอยเอ็ด

3 นาย กฤชปกรณ วิเชียรศรี สตรีศกึษา โควตา

4 เด็กชาย กันตกวี วินมูน สตรีศึกษา

5 เด็กชาย กันตภณ วะทวิกานตง หนองพอกวิทยาลัย

6 นางสาว ขณิษฐา เวชกามา จันทรุเบกษาอนุสรณ

7 เด็กหญิง ขวัญขาว วิสุงเร วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

8 นางสาว จิดาภา ถนอมสิงห บานเลาวิทยาคาร

9 นางสาว จุฑารัตน พลสิงห ชีโหลนวิทยา

10 นางสาว ชุตินันท สุวรรณนอย ยโสธรพิทยาคม

11 นางสาว ณัฐชา วัฒนยา สตรีศึกษา โควตา

12 เด็กหญิง ณัฐฐาพร วงศสมศรี บานชาด

13 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชินทะวัน เมืองรอยเอ็ด

14 นาย ณัฐนนท มารค พารคเกอร สตรีศึกษา

15 นางสาว ธิติยา เกาไธสง เมืองรอยเอ็ด

16 นาย นฤบดี โมฆรัตน เทศบาลวัดสระทอง

17 นางสาว นาตาลี ทิคค้ีลา เคด็ด้ี ยโสธรพิทยาคม

18 เด็กชาย บารมี สารพงษ สตรีศกึษา โควตา

19 นาย ปรมะ จันทรมณฑล สตรีศึกษา โควตา

20 นางสาว ปริญญาพร วิเลศ พระกุมารรอยเอ็ด

21 นางสาว ปวริศา ศรีเที่ยง สตรีศึกษา โควตา

22 นาย พงศกร อาจสามารถ เมืองรอยเอ็ด

23 เด็กหญิง พรสวรรค แกวประสาร เทศบาลวัดสระทอง

24 นาย พฤฒินันท กาญจนวิลานนท สตรีศกึษา โควตา

25 นาย ภัทรพงษ ปสบัน เมืองรอยเอ็ด

หองสอบที่ 16 : 3203

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นาย ภูริศ สืบจิต สตรีศึกษา

2 นางสาว รินลดา สอนปากพิง เทศบาลวัดเวฬุวัน

3 นางสาว วณิชาดา นอยบุดดี ชีโหลนวิทยา

4 นาย ศตานนท พิทักษวงษ สตรีศกึษา โควตา

5 นาย สิรภัทร สวัสดิ์พานิช สตรีศึกษา โควตา

6 เด็กหญิง อารียา สพลาภ ธงธานี

7 เด็กชาย โอบนิธิ เดชพิมล สตรีศกึษา โควตา

8 นางสาว กุลฑีญา กมลฤกษ ยโสธรพิทยาคม

9 นางสาว กนกพร เจริญราช จันทรุเบกษาอนุสรณ

10 นางสาว กัลยกร แนนอุดร สตรีศึกษา

11 เด็กหญิง กานตธิดา ศรีสนอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

12 เด็กหญิง กุลปรียา จันทไทย สตรีศกึษา

13 เด็กหญิง ชยาภรณ สุดชา สตรีศึกษา โควตา

14 นางสาว ชลกร ศศิทัตต สตรีศกึษา โควตา

15 นางสาว ชลพรรณ สุทธิแพทย เมอืงรอยเอ็ด

16 นางสาว โชติกา ศรีปดถา พระกุมารรอยเอ็ด

17 นางสาว ซัมเมอร ลี ฮารเมอร บานดงครั้งใหญ

18 นางสาว ณัฐธิดา การะเกตุ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

19 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชินทะวัน เมืองรอยเอ็ด

20 นาย ธราธร ทองเหลือ จันทรุเบกษาอนุสรณ

21 นาย ธัชพล ศริิเมือง สตรีศึกษา โควตา

22 นางสาว นิศามน แตสกุล สตรีศึกษา โควตา

23 เด็กหญิง เบญจสิริ พละกรต เมยวดีพิทยาคม

24 เด็กหญิง ปภาวรินท เวชสวัสดิ์ ยโสธรพิทยาคม

25 นางสาว ปวีณสุดา ทีโย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

หองสอบที่ 17 : 3204

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ(EP)

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล



เลขที่

นั่งสอบ
คํานําหนา โรงเรียน ลงช่ือผูเขาสอบ หมายเหตุ

1 นางสาว ปณฑารีย สมนึก นาฏศิลปรอยเอ็ด

2 เด็กหญิง พัชรพร อัศวแสงพิทักษ สตรีศกึษา โควตา

3 เด็กหญิง เพชรลดา นันทะสิทธ์ิ สตรีศึกษา โควตา

4 เด็กหญิง เพ็ญโภดัย รุกขพันธุ สตรีศกึษา โควตา

5 นางสาว ภัคจิรณัส แกวธานี สตรีศึกษา โควตา

6 นาย ยุทธ ยุคจร พระกุมารรอยเอ็ด

7 นางสาว รัตนธิกุล จันทรประทักษ สตรีศึกษา โควตา

8 นางสาว วรรษนันท คงจันทร สตรีศึกษา โควตา

9 นางสาว วิภารักษ ชุมพล บานคานหักโนนใหญ

10 นางสาว วิรากานต สังฆะมณี สตรีศกึษา โควตา

11 นาย วุฒิกร แพงสกล พนมไพรวิทยาคาร

12 นาย สิรวิชญ ลีธนศกัดิ์สกุล สตรีศกึษา โควตา

13 นางสาว โสภิตา ปานสุวรรณ เทศบาลวัดปาเรไร

14 เด็กหญิง อริศรา ตลาดแกว บานหนองแวงหนองหัวคน

15 นางสาว อัจฉริยาพร อาจหาญ สตรีศึกษา โควตา

16 นางสาว ภรณนภัทร คณุาพันธ ยโสธรพิทยาคม

สอบวันจนัทร ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ(EP)

หองสอบที่ 18 : 3205



   ตารางสอบคัดเลือกนกัเรียนเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนพเิศษ  English Program  
โรงเรียนสตรีศกึษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอด็ 

 

วัน เดือน ป เวลา วิชา จำนวนชั่วโมง คะแนน หมายเหต ุ

 
 
 
 
 

๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

คณิตศาสตร  
 

๓ ช่ัวโมง 

๓๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

สังคมศึกษา ๓๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

ภาษาไทย ๓๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

วิทยาศาสตร  
๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท ี

๓๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ๕๐ ขอสอบโรงเรียนสตรีศึกษา 

๑๔.๓๐ น. เปนตนไป สัมภาษณ  ๓๐ กรรมการโรงเรียนสตรีศึกษา 

 




