
ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง กชพร ชรากาหมุด
2 เด็กหญิง กนกพร ศรีโยธี
3 เด็กหญิง กนกลดา อุ่นวัง
4 เด็กหญิง กนกวรรณ แสนสง่า
5 เด็กหญิง กมลพร ปอ้งแดง
6 เด็กหญิง กมลวรรณ นาสิงห์คาร
7 เด็กหญิง กรวรรณ ม่วงมุลตรี
8 เด็กหญิง กฤตพร ไชยสุระ
9 เด็กหญิง กฤติญดา ยศพล
10 เด็กหญิง กฤติญา มะลัยสิทธิ์
11 เด็กหญิง กฤติมา เตี้ยชู
12 เด็กหญิง กฤติมา สุเรนรัมย์
13 เด็กหญิง กฤษฎาภา ประเสริฐสังข์
14 เด็กหญิง กฤษณา สุขทั่ววงศ์
15 เด็กหญิง กวิสรา ทองเพียง
16 เด็กหญิง กัญชรส วรรณสุทธิ์
17 เด็กหญิง กัญชลิการ์ วิเศษศิลป์
18 เด็กหญิง กัญญ์วรา บญุกาวงค์
19 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กุลอ่อน
20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศรียันต์
21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อัศพันธ์
22 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชวลิตนธิิกุล
23 เด็กหญิง กัญญาพัชร มาตยะขันธ์
24 เด็กหญิง กัญญาภคั บญุไตร
25 เด็กหญิง กัญฑิตา ฤทธิแผลง
26 เด็กหญิง กัณชพร บญุเสริม
27 เด็กหญิง กัณฐพิ์ชชา มะธิปไิข
28 เด็กหญิง กัณยาลักษณ์ อันทะชัย
29 เด็กหญิง กันต์ฤทยั บญุกุศล
30 เด็กหญิง กัลยกร พลนกิร
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31 เด็กหญิง กัลยกร เศษวงษ์
32 เด็กหญิง กัลยาพัชร พลเยี่ยม
33 เด็กหญิง กัลยารัตน์ เอมอุทยั
34 เด็กหญิง กัลยาวดี กันยานชุ
35 เด็กหญิง กาญจนา ขัตติยะมาตย์
36 เด็กหญิง กานต์ธีรา ศรีมาดี
37 เด็กหญิง กิตติกานต์ ภาคมฤค
38 เด็กหญิง กุลชา อรัญมิตร
39 เด็กหญิง กุลนดัดา ไชฮะนติ
40 เด็กหญิง กุลนษิฐ์ อัศวภมูิ
41 เด็กหญิง กุลรดา เกาะอ าไพ
42 เด็กหญิง กุลวิภา ไชยปญัญา
43 เด็กหญิง แก้วเกล้า นามจูม
44 เด็กหญิง ขวัญหทยั วงศาสตร์
45 เด็กหญิง คติญา กฤตตาคม
46 เด็กหญิง คีตา พรมโสภา
47 เด็กหญิง คุณัญญา ห้วนเสนา
48 เด็กหญิง ไคริกา อุทการ
49 เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ฝางแก้ว
50 เด็กหญิง จันทร์จิรา ศรีสุโพธิ์
51 เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สนธิรักษ์
52 เด็กหญิง จันทรัสม์ จารุศุภนนัท์
53 เด็กหญิง จิดาภา ต้นวงค์เจริญ
54 เด็กหญิง จิตรติภากร มาตย์วิเศษ
55 เด็กหญิง จินดารัตน์ พรองพรม
56 เด็กหญิง จิรภรณ์ จักรพล
57 เด็กหญิง จิรภทัรกานต์ วรนาม
58 เด็กหญิง จิรภญิญา นามมัสสา
59 เด็กหญิง จิรัชญา มะเสนา
60 เด็กหญิง จิรัชญา สัจจา
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61 เด็กหญิง จิราพร เคนหงษ์
62 เด็กหญิง จิราภทัร เนื้อเย็น
63 เด็กหญิง จีรณา พลพุทธา
64 เด็กหญิง จีรวรรณ แสงค า
65 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เดชสูงเนนิ
66 เด็กหญิง ชญานนัท์ สุธร
67 เด็กหญิง ชนดิาภา วันนติย์
68 เด็กหญิง ชมพูนชุ วาระสิทธิ์
69 เด็กหญิง ชยานนัท์ ฉ่ ามณี
70 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ยามโสภา
71 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ชุมมุง
72 เด็กหญิง ชุติพร เถาว์แก่น
73 เด็กหญิง ชุติมา บวัสิงห์
74 เด็กหญิง ญาณญา ธนนนัทนากิจ
75 เด็กหญิง ญาณิศา พรฉายา
76 เด็กหญิง ญาณิศา ศิริจักรหงษ์
77 เด็กหญิง ญาณิศา สุภา
78 เด็กหญิง ฐติาพร กาบนิพงษ์
79 เด็กหญิง ฐติิธมนรัตน์ อุ่นเจริญ
80 เด็กหญิง ฐติิพร โคตะชัย
81 เด็กหญิง ฐติิภรณ์ โยธาจันทร์
82 เด็กหญิง ณพัชญา ภทูองใบ
83 เด็กหญิง ณภทัรชาดา คามบศุย์
84 เด็กหญิง ณัชชา ใต้เมืองปาก
85 เด็กหญิง ณัฏชา ไชโย
86 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เวียงวิเศษ
87 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ อุทยัแสง
88 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ แฝงโพนทอง
89 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ประทมุทพิย์
90 เด็กหญิง ณัฐชนนั มนปราณีต
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91 เด็กหญิง ณัฐชา สวัสดิ์แวงควง
92 เด็กหญิง ณัฐญาภรณ์ พูลสวัสดิ์
93 เด็กหญิง ณัฐฐนินัท์ ปทมุนพไชยวงค์
94 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรหมดี
95 เด็กหญิง ณัฐณิชา พลบรูณ์ศรี
96 เด็กหญิง ณัฐณิชา สอนโกษา
97 เด็กหญิง ณัฐธดา แสงสุรินทร์
98 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ บญุรินทร์
99 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ศิลามาลีกุล
100 เด็กหญิง ณัฐธัญญา อุ่นใจดี
101 เด็กหญิง ณัฐธิดา นนทภา
102 เด็กหญิง ณัฐธิตา สุตนนท์
103 เด็กหญิง ณัฐนนัท์ จันทบาล
104 เด็กหญิง ณัฐพร ทณิรัตน์
105 เด็กหญิง ณิชกานต์ วรเชษฐ์
106 เด็กหญิง ณิชกานต์ วรรณสุทธิ์
107 เด็กหญิง ณิชนนัทน์ พรมจรรย์
108 เด็กหญิง ณิชาภทัร สร้อยอุดม
109 เด็กหญิง ณิศวรา ถาวงษ์กลาง
110 เด็กหญิง ดวงกมล วิไลลักษณ์
111 เด็กหญิง ดารินทร์ วิลัยพิษ
112 เด็กหญิง ตรีสุคนธ์ พิมพ์เขต
113 เด็กหญิง ทกัษพร วรวงค์
114 เด็กหญิง ทกัษอร ขจรอนนัต์
115 เด็กหญิง ทกัษอร ศรีใส
116 เด็กหญิง ทศันยีาพร สระโรดม
117 เด็กหญิง ทพิย์ชาดา นว่มโต
118 เด็กหญิง ทพิยรัตน์ จ าปา
119 เด็กหญิง ทพิย์ลาวัณย์ ทองปาน
120 เด็กหญิง ทพิรัตน์ โคกัต
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121 เด็กหญิง ธนพร โพธิสาขา
122 เด็กหญิง ธนภรณ์ มูลคร
123 เด็กหญิง ธนชัพร  ดีแก่นทราย
124 เด็กหญิง ธนชัพร  ลือไพบลูย์ 
125 เด็กหญิง ธนาภา ศรีวงศ์
126 เด็กหญิง ธมลวรรณ วันทอง
127 เด็กหญิง ธศนวรรณ วราสิทธิ์
128 เด็กหญิง ธัญชนก ค าใจ
129 เด็กหญิง ธัญชนก พันธุ์ภู่
130 เด็กหญิง ธัญญรักษ์ ศรีวิเศษ
131 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ไชยจันลา
132 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ต่อประเสริฐ
133 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ วิไลพิษ
134 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ทองค า
135 เด็กหญิง ธัญญวงศ์ จอมค าสิงห์
136 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ไกยสวน
137 เด็กหญิง ธัญยพร อุทยัคราม
138 เด็กหญิง ธันย์ชนก ปทัมะแก่นทราย
139 เด็กหญิง ธันยมัย พวงไสว
140 เด็กหญิง ธันวาพร จันทมูล
141 เด็กหญิง ธารารัตน์ พันธวงศ์
142 เด็กหญิง ธิดารัตน์ พัฒนะโชติ
143 เด็กหญิง ธิยากร กุยไขพัน
144 เด็กหญิง นภทัรษร อ่อนหัวโทน
145 เด็กหญิง นภสันนัท์ บพุโต
146 เด็กหญิง นริศราภรณ์ วงษ์หล้า
147 เด็กหญิง นฤมล ถ่ัวอรัญ
148 เด็กหญิง นฐัมล พาลี
149 เด็กหญิง นฐัษมล โพธิชาราช
150 เด็กหญิง นทัธ์ชนนั ปาละจูม
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151 เด็กหญิง นนัทน์ภสั พิมพิรัตน์
152 เด็กหญิง นนัทดิา กิจชู
153 เด็กหญิง นาราภทัร ศรีระพันธ์
154 เด็กหญิง น้ าเพชร ขุมแก้ว
155 เด็กหญิง นโิคล การ์เร
156 เด็กหญิง นชิาภา แย้มโกสุม
157 เด็กหญิง นภิารัตน์ ศรีชัย
158 เด็กหญิง นศิามณี จันทบาล
159 เด็กหญิง นชุเนตร มนตรีชน
160 เด็กหญิง เนตรนภา หาดทะเล
161 เด็กหญิง บญัฑิตา รัตนตรัยวงศ์
162 เด็กหญิง บณัฑิตา นพคุณ
163 เด็กหญิง บณัฑิตา สุ่มมาตย์
164 เด็กหญิง บญุญาพร ไทยสงคราม
165 เด็กหญิง บญุญาภทัร บญุทา
166 เด็กหญิง บณุยวีย์ วงศ์สมศรี
167 เด็กหญิง บณุยาพร ภกัดีวุฒิ
168 เด็กหญิง บษุบา พรมดวง
169 เด็กหญิง บษุยมาศ รักษาจิตร
170 เด็กหญิง เบญญาภา วารีรักษ์
171 เด็กหญิง ปชินญา ทองทพิย์
172 เด็กหญิง ปฏิมาภรณ์ บญุโท
173 เด็กหญิง ปพิชญา โพดาพล
174 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ทรงศิลป์
175 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ทะนะโชติ
176 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปิ่นละออ
177 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พันภรูักษ์
178 เด็กหญิง ปราณปรียา วิเชียรศรี
179 เด็กหญิง ปรินดา จันทกุล
180 เด็กหญิง ปรีชยา วิชพล
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ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
181 เด็กหญิง ปวริศา ไกรการ
182 เด็กหญิง ปวริศา เฉลิมแสน
183 เด็กหญิง ปวิตรา มณีจันท์
184 เด็กหญิง ปวีรมัย วงษ์พานชิย์
185 เด็กหญิง ปญัญาภา เดชทศิ
186 เด็กหญิง ปญัฑารีย์ ศักดิ์สุระ
187 เด็กหญิง ปาณิสรา จุฬารมย์
188 เด็กหญิง ปาณิสรา นาคศรี
189 เด็กหญิง ปานตะวัน วงมาต
190 เด็กหญิง ปาริฉัตร นะราราช
191 เด็กหญิง ปาริชาติ ผลาผล
192 เด็กหญิง ปาริตา ซุยโพธิ์นอ้ย
193 เด็กหญิง ปยิฉัตร กองต๊ะ
194 เด็กหญิง ปยิฉัตร วิสัชนาม
195 เด็กหญิง ปยิธิดา ค าลอย
196 เด็กหญิง ปยิธิดา ศุภราทติย์
197 เด็กหญิง ปยิวรรณ เพ็ญเนตร
198 เด็กหญิง ปยิสุดา ศรีลาภ
199 เด็กหญิง ปยิะธิดา จันทร์วิเศษ
200 เด็กหญิง ปยิะนชุ เวียงนนท์
201 เด็กหญิง ปยิาภสัร์ หลงสอน
202 เด็กหญิง ปญุญิสา สุตนนท์
203 เด็กหญิง พรชนก จันทร์ภมูิ
204 เด็กหญิง พรชนก อาจเจริญ
205 เด็กหญิง พรทวี วารี
206 เด็กหญิง พรทพิย์ ช่างศรี
207 เด็กหญิง พรทพิา สระกาศ
208 เด็กหญิง พรธิภา ศิริเกษ
209 เด็กหญิง พรประภา สีทาพุด
210 เด็กหญิง พรพิทย์ คงนาน

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 4 (ห้องเรยีนปกติ)

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
211 เด็กหญิง พรสงกรานต์ บญุสุข
212 เด็กหญิง พลอยชมพู วรรณา
213 เด็กหญิง พลอยชมพู อวนปอ้ง
214 เด็กหญิง พลอยระรินทร์ พ้นทกุข์
215 เด็กหญิง พลินธิรา ไพสน
216 เด็กหญิง พัชรพร ผ่านสถิน
217 เด็กหญิง พัชรพร พรชัย
218 เด็กหญิง พัชราภรณ์ สมน้ าค า
219 เด็กหญิง พัชราภา ผิวหม้าย
220 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แสงเรณู
221 เด็กหญิง พานทอง ปั้นแต่ง
222 เด็กหญิง พิชชานนัท์ พันชารี
223 เด็กหญิง พิชญดา วิจิตขะจี
224 เด็กหญิง พิชญธิดา ปรุิสา
225 เด็กหญิง พิชญธิดา ลันสี
226 เด็กหญิง พิชญา กฤตตาคม
227 เด็กหญิง พิชญา จรูญเพ็ญ
228 เด็กหญิง พิชญานนิ ชาระมาศ
229 เด็กหญิง พิมพ์น ภสั  บตุรใส
230 เด็กหญิง พิมพ์รวี พรหมพักตร
231 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ค าเงิน
232 เด็กหญิง พิมพ์ณดา ภทัรพงษ์อนนัท์
233 เด็กหญิง พิมพ์ณิชา เอกอนนัต์ชาติ
234 เด็กหญิง พิมพ์วิภา สาลี
235 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ บศุเนตร
236 เด็กหญิง พิมพิกา บวัแก้ว
237 เด็กหญิง เพชรลดา พันธุ์รพี
238 เด็กหญิง เพลงภสัสร วารสาร
239 เด็กหญิง แพรวา สัจธรรม
240 เด็กหญิง ภรัญญา ไชยประเสริฐ

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

มอบตัวช่องที่ 4 (ห้องเรยีนปกติ)
วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
241 เด็กหญิง ภคันรี ดิสโร
242 เด็กหญิง ภคัวลัญชญ์ เลิศล้ าหวาน
243 เด็กหญิง ภณัฑิรา หลวงลา
244 เด็กหญิง ภทัร์ แฉ่งใจ
245 เด็กหญิง ภทัรธิดา วงษ์เจริญ
246 เด็กหญิง ภทัรธิดา สระกาศ
247 เด็กหญิง ภทัรธิดา หนองเรือง
248 เด็กหญิง ภทัรพร หงษ์ศรีหม่น
249 เด็กหญิง ภทัรานษิฐ์ ขันแข็ง
250 เด็กหญิง ภทัราพร ประโม
251 เด็กหญิง ภทัราพร ภสูมบตัิ
252 เด็กหญิง ภทัราภรณ์ เครือ่งพาที
253 เด็กหญิง ภานมุาศ ตะเวียงนา่น
254 เด็กหญิง ภญิญาพัชญ์ จันทร์ซ้าย
255 เด็กหญิง ภรูิชญา ภมูิสวาท
256 เด็กหญิง ภษูณดา เหล่ามาลา
257 เด็กหญิง มณทชิา งามสนทิ
258 เด็กหญิง มณนชิา นอกุล
259 เด็กหญิง มนญัชยา อนนัทวรรณ
260 เด็กหญิง มยุรินทร์ นามบญุลา
261 เด็กหญิง มุนติา วรรณโพธิ์
262 เด็กหญิง เมธาพร ภงูามเงิน
263 เด็กหญิง ยศนนัท์ โกตถา
264 เด็กหญิง รวิษฎา ราชบรุมย์
265 เด็กหญิง รักษ์ดี ชูแก้ว
266 เด็กหญิง รัชตาภทัร พรมโนภาศ
267 เด็กหญิง รัตนสุดา หงส์จุมพล
268 เด็กหญิง รัตนากร บญุชุบ
269 เด็กหญิง รามิลตรา วิเศษสุวรรณ
270 เด็กหญิง รุง้ลดา จ่ากุญชร

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 5 (ห้องเรยีนปกติ)

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
271 เด็กหญิง ลภสัรดา เมืองศรี 
272 เด็กหญิง ลภสัสินี สาสนทาญาติ
273 เด็กหญิง ลลิตภทัธ์ ฉัฐมะพิพัฒน์
274 เด็กหญิง ลลิตา โพธิ์ศรีชัย
275 เด็กหญิง ลลิตา รัตนอุดม
276 เด็กหญิง ลลิตา สร้อยอุดม
277 เด็กหญิง ลักษิกา ขันรักษา
278 เด็กหญิง วนษิา อินต๊ะสงค์
279 เด็กหญิง วรดาลักษณ์ คงมี
280 เด็กหญิง วรปภา จุลมณี
281 เด็กหญิง วรพิชชา ละเหลา
282 เด็กหญิง วรรณภา นารถก้านตง
283 เด็กหญิง วรรษพร วิลัยหล้า
284 เด็กหญิง วรัญญา กฤษณา
285 เด็กหญิง วรัญญา สิงห์ค านอ้ย
286 เด็กหญิง วรัทยา จ าปาหอม
287 เด็กหญิง วราภรณ์ นลิสัมฤทธิ์
288 เด็กหญิง วราภรณ์ สุวะศรี
289 เด็กหญิง วรินยุพา ค าวงษา
290 เด็กหญิง วรินยุพา ศรีเมือง
291 เด็กหญิง วริศรา เนนิผา
292 เด็กหญิง วริศรา โหนง่ที
293 เด็กหญิง วฤนทช์นตัร กอผจญ
294 เด็กหญิง วลัญช์ภทัร แสนสุข
295 เด็กหญิง วัชรีภรณ์ โพธิ์ผา
296 เด็กหญิง วัลลภา ศิริเวช
297 เด็กหญิง วามินกันต์ นลิผาย
298 เด็กหญิง วิภาดา พนมเขต
299 เด็กหญิง วิภาวี จริงรักษ์
300 เด็กหญิง วิมพ์วิภา ค าคูบอน

มอบตัวช่องที่ 5 (ห้องเรยีนปกติ)
วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
301 เด็กหญิง วิมลมณี ธนะสีลังกูร
302 เด็กหญิง วิราศินี ทลูภริมย์
303 เด็กหญิง วีรดา บบุผากอง
304 เด็กหญิง ศศิกานต์ สุภาพชนมานะ
305 เด็กหญิง ศศิตา แก้วมัจฉา
306 เด็กหญิง ศศิธร เหล่ามาลา
307 เด็กหญิง ศศิวิมล ทพิย์เหลือง
308 เด็กหญิง ศสิตา พรรณขาม
309 เด็กหญิง ศิรัญญา วงษาเวียง
310 เด็กหญิง ศิริวดี ภาระยาท
311 เด็กหญิง สกุณา วรรณสุทธิ์
312 เด็กหญิง สิริกร รูย้ืนยง
313 เด็กหญิง สิรินธร์นาถ แผนเมือง
314 เด็กหญิง สิรินาถ ฉลาดจิตร
315 เด็กหญิง สิริยากร จันทร์สม
316 เด็กหญิง สุกัญญา จันทะวงศ์
317 เด็กหญิง สุกัญญา ถือพุทรา
318 เด็กหญิง สุชาดา เงินมีศรี
319 เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีบดุดา
320 เด็กหญิง สุดารัตน์ สามารถ
321 เด็กหญิง สุธิดา สอนโกษา
322 เด็กหญิง สุนติา เสาโมก
323 เด็กหญิง สุนสิา ทมุสิทธิ์
324 เด็กหญิง สุพรรษา สระสิทธิ์
325 เด็กหญิง สุพรรษา สุนทรวัฒน์
326 เด็กหญิง สุพิชญา ขามกุลา
327 เด็กหญิง สุพิชญา ผายพิมาย
328 เด็กหญิง สุพิชญา วีระพันธ์ยานนท์
329 เด็กหญิง สุภศิริ สังคะพันธ์
330 เด็กหญิง สุภคัช์ศิกาญจน์ ทวีรัตน์

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 6 (ห้องเรยีนปกติ)

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
331 เด็กหญิง สุภทัรา เวียงสิมา
332 เด็กหญิง สุภสัรา แสนสุพันธ์
333 เด็กหญิง สุรัตติกานต์ หมื่นนอ้ย
334 เด็กหญิง สุวิชญา สิงยะเมือง
335 เด็กหญิง โสภดิา มีศิลป์
336 เด็กหญิง หฤดี มาตร์วิเศษ
337 เด็กหญิง อจลญา นนิชา
338 เด็กหญิง อชิรญา นาก้อนทอง
339 เด็กหญิง อชิรญา วรสุข
340 เด็กหญิง อชิรญาณ์ จรบรุมณ์
341 เด็กหญิง อชิระนนัท์ ยาเคน
342 เด็กหญิง อนญัปภา อุ่นมาลย์
343 เด็กหญิง อนนัติยา ธรรมโร
344 เด็กหญิง อภญิญา สุมาลี
345 เด็กหญิง อภญิญา อุทโท
346 เด็กหญิง อรชพร ภมูิสุวรรณ
347 เด็กหญิง อรวรรณ ศรีคราม
348 เด็กหญิง อรอุมา หนองเรือง
349 เด็กหญิง อริสรา ลานสวัสดิ์
350 เด็กหญิง อริสรา โสชัยยันต์
351 เด็กหญิง อลิน สรเลขกิตติ
352 เด็กหญิง อสมาภรณ์ ศิริวารินทร์
353 เด็กหญิง อัญรัตน์ คุณตง
354 เด็กหญิง อัญรินทร์ ศรีประทมุ
355 เด็กหญิง อัยลดา กมลเพ็ชร
356 เด็กหญิง อาภรณ์รัช ศรีพวงมาลัย
357 เด็กหญิง อาระยา โลมจันทร์
358 เด็กหญิง อารีชา สิมะลา
359 เด็กหญิง อินทริา ดีดวงแก้ว
360 เด็กหญิง ไอริณ แจ้งคล้อย

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 6 (ห้องเรยีนปกติ)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย ธีรดนย์ บตุรใส
2 เด็กชาย พงศภคั เมาะราษี
3 เด็กชาย ภานศุักดิ์ ประภาศร
4 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ไชยวารี
5 เด็กหญิง กชพร แก้วดวงใหญ่
6 เด็กหญิง กนษิฐา กุลสุวรรณ
7 เด็กหญิง กิตติมา กุลสุวรรณ
8 เด็กหญิง จอมใจ ประไมย์
9 เด็กหญิง ณัฐนพิน ศรีดี
10 เด็กหญิง ณิชากร จิตไพศาล
11 เด็กหญิง ณิชาภรณ์ พลอยบตุร
12 เด็กหญิง เณศรา ศรีภมูั่น
13 เด็กหญิง ธนพร สุทธิประภา
14 เด็กหญิง ธนสิร สุขรัตน์
15 เด็กหญิง ธัญญ์ยทพิย์ มีทพิย์
16 เด็กหญิง ธัญพิชชา วินทะไชย
17 เด็กหญิง นจัจนนัท์ จูตะวิริยะสกุล
18 เด็กหญิง นนัธิยา วงศ์ทา้ว
19 เด็กหญิง เนเนะ เจษฎาพรพันธุ์
20 เด็กหญิง ปภสัรา ข่าขันมะลี
21 เด็กหญิง ปภานนั ค าแข
22 เด็กหญิง ปณัฑิตา สุขประเสริฐ
23 เด็กหญิง พชรมณ อาชาสันติสุข
24 เด็กหญิง ภคัจิรา คูลิน
25 เด็กหญิง ภทัทยิา วระจารุ
26 เด็กหญิง ภทัรานษิฐ์ หล้าก่ า
27 เด็กหญิง ภาสินี ทพิย์มณี
28 เด็กหญิง มณทชิา อาษาธง
29 เด็กหญิง มนสันนัท์ แซ่โค้ว
30 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ทพิย์พิมานพร
31 เด็กหญิง วชิรญาณ์ พันพินจิ
32 เด็กหญิง ศศิวรรณ ศรีบญุมา
33 เด็กหญิง ศิรินพา พรมดวง
34 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ บญุมีรอด
35 เด็กหญิง สุภทรธิดา เสาขุมเหล็ก
36 เด็กหญิง อรชิสา พู่มาลัย

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.1/10 (Gifted Program)

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (7301 อาคาร 7)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย กันตภณ อุประจันทร์
2 เด็กชาย กิตติกวิน จันทร์ปรีดา
3 เด็กชาย ธราธร เปลี่ยนปรีชา
4 เด็กชาย นชิคุณ บตุรราช
5 เด็กชาย ปณัณวัฒน์ จันทนงค์
6 เด็กชาย พัชระ ทองเพียง
7 เด็กชาย ราชา จันทร์ลอยนภา
8 เด็กชาย อานนท์ พรมชาติ
9 เด็กหญิง กมลวรรณ อารีเอื้อ
10 เด็กหญิง กรกมล เขียวสนั่น
11 เด็กหญิง กวินธิดา กัญญวงหา
12 เด็กหญิง กุลธิดา กิมรัชต์โชติ
13 เด็กหญิง จรรยวงศ์ จอมค าสิงห์
14 เด็กหญิง ชญาญ์พัฏฐ์ แสงมล
15 เด็กหญิง เต็มทรัพย์ ขจรนาถ
16 เด็กหญิง ธนภรท์ ประทมุดวง
17 เด็กหญิง ธมนวรรณ์ เหล่าทา
18 เด็กหญิง ธารารัตน์ ค ารังษี
19 เด็กหญิง นนัธิดาภรณ์ เพ็ชรวงษ์
20 เด็กหญิง ปริญสิริ มิเถาวัลย์
21 เด็กหญิง ปิ่นปนิทัธ์ แสนศรี
22 เด็กหญิง ปยิฉัตร วินทะไชย์
23 เด็กหญิง พิรญาณ์ ภาโนชิต
24 เด็กหญิง ภคัจิรา หลงทวีป
25 เด็กหญิง ภทัทยิา ผลสว่าง
26 เด็กหญิง ลักษณาพร เสนาภกัดิ์
27 เด็กหญิง วงศ์วรัณ ฮามวงศ์
28 เด็กหญิง วาสิตา คามะเชียงพิณ
29 เด็กหญิง ศรีวตาภรณ์ ธงทอง
30 เด็กหญิง ศิวพร ทองห้าว
31 เด็กหญิง สิริอาภา สีพะนาดี
32 เด็กหญิง สุพิชฌา สัตนาโค
33 เด็กหญิง หทยัพัชร์ แดงพิบลูย์
34 เด็กหญิง อครมน กิตติสิทธิสาร
35 เด็กหญิง อิศริยา กันหารัตน์
36 เด็กหญิง เอมรัตน์ โยคสัย

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.1/11 (Gifted Program)

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (7302 อาคาร 7)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย เจตนพิิฐ หวลระลึก
2 เด็กชาย ฐกลเกียรติ รักษาก้านตง
3 เด็กชาย ทดัชภณ พารานะที
4 เด็กชาย ปรัชญ์ ฉ่ ามณี
5 เด็กหญิง กวินตรา จิตประเสริฐพงศ์
6 เด็กหญิง กิตติมา ใจหาญ
7 เด็กหญิง จิราพร เวียงนนท์
8 เด็กหญิง จุฑามาศ แว่นแก้ว
9 เด็กหญิง ชนาพร สัตยรักษ์
10 เด็กหญิง ชลธิชา เจนจัดการ
11 เด็กหญิง ชัญญานชุ เคนโยธา
12 เด็กหญิง ญาณิศา ศิริจักรหงษ์
13 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ลาดหนองขุ่น
14 เด็กหญิง ธมลวรรณ ขัติยนนท์
15 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สิงห์สนั่น
16 เด็กหญิง นรีกานต์ รัฐราษฎร์
17 เด็กหญิง นวรัตน์ พันธะไชย
18 เด็กหญิง ปณุญาภรณ์ สุสมบรูณ์
19 เด็กหญิง พรธิรา บตุรรักษา
20 เด็กหญิง พัชรีพร ช านาญเอื้อ
21 เด็กหญิง พิชญา จันทรักษา
22 เด็กหญิง ภทัรานษิฐ์ จันทะวงศ์
23 เด็กหญิง ภอูัญวิกา โสมาเกตุ
24 เด็กหญิง เมธาพร อุทยัศรี
25 เด็กหญิง รินภทัร มีทรัพย์สกล
26 เด็กหญิง รินลดา เถาว์จันทร์
27 เด็กหญิง วรัญญา สมตัว
28 เด็กหญิง ศรัณย์พร กุตเสนา
29 เด็กหญิง ศุภชาดา โยตะสิงห์
30 เด็กหญิง สวิชญา บ าเรอ
31 เด็กหญิง สิริมา เทยีบพิมพ์
32 เด็กหญิง สุชาสินี พิลาลี
33 เด็กหญิง สุธาสินี กุนนั
34 เด็กหญิง สุภาพร ปรุิสา
35 เด็กหญิง อรัณยิกา นาควัน
36 เด็กหญิง อัยลดา ตุ่มงาม

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.1/12 (Gifted Program)

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (7303 อาคาร 7)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย กมลภทัร อิฐรัตน์
2 เด็กชาย เตชิต เวธนส์กุล
3 เด็กชาย ปริญญา วิเวกวิน
4 เด็กชาย ภตูะวัน ภคู าไพร
5 เด็กชาย ศรัณย์วิชญ์ ดอนทะนาม
6 เด็กชาย สิรวิชญ์ ก าพุฒ
7 เด็กชาย อีเทยีนซาเซ เดเนยีล อีโกดาโระ
8 เด็กชาย เอกวัฒน์ เจริญราษฎร์
9 เด็กหญิง จัสมิน ลี
10 เด็กหญิง เจริญพร สวัสดิ์พานชิ
11 เด็กหญิง ชินาณา ตั้งบชูาเกียรติ
12 เด็กหญิง ญาณิศา แฝงเมืองฟุก
13 เด็กหญิง ณัฐชา เพชรมี
14 เด็กหญิง ณิชาภทัร์ สว่างบญุ
15 เด็กหญิง ทภิาลักษญา ค่อมสิงห์
16 เด็กหญิง ธนภรณ์ วงศ์กัญญา
17 เด็กหญิง นภสัสร สิริวัฒนพงษ์
18 เด็กหญิง นรภทัร โชติไธสง
19 เด็กหญิง นนินา แองเจล่า คุคโคเนน
20 เด็กหญิง ปนดัดา วันนจิ
21 เด็กหญิง ปยิธิดา อุทมุภา
22 เด็กหญิง พัชรกนก จันทดี
23 เด็กหญิง พาทนิธิดา เทยีนพิมาย
24 เด็กหญิง พิชญ์สุดา นรททีาน
25 เด็กหญิง พิมลพร ใจหาญ
26 เด็กหญิง เพลงภสัสร ธีระศาสน์
27 เด็กหญิง มณนภิา เฉิดจินดา
28 เด็กหญิง มนญัชยา วงศ์สายเช้ือ
29 เด็กหญิง สุกัญญา ปดัสา
30 เด็กหญิง สุรภา บญุมาตย์

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.1/13 (English Program)

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (ห้องประชุม EP อาคาร 3)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย ปณัณวิชญ์ สิงหทวีโชติ
2 เด็กชาย วงศกร เครือเมฆ
3 เด็กชาย วรโชติ หนา้ผา
4 เด็กหญิง กมลรตน ระดาพัฒน์
5 เด็กหญิง กุลธิดา งามผิวเหลือง
6 เด็กหญิง จันทร์ธิดา จันทะบรุี
7 เด็กหญิง ชนญัธิดา แสนศิลา
8 เด็กหญิง ณัฐชา สวัสดิ์แวงควง
9 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยธงรัตน์
10 เด็กหญิง ธนชัพร ธนะพันธ์
11 เด็กหญิง นทัธ์หทยั โควบตุร
12 เด็กหญิง นยันป์พร พลเยี่ยม
13 เด็กหญิง ปริณณ์ญาลักษณ์ ค าภาพันธ์
14 เด็กหญิง ปวีณ์กร เวียงจันทร์
15 เด็กหญิง ปณัณพร โสมาเกตุ
16 เด็กหญิง ปาริชาต สิงหามูล
17 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีชัยวาน
18 เด็กหญิง ภคพร ปญัญาพินจิ
19 เด็กหญิง โมรียา โล่ห์ค า
20 เด็กหญิง วรัญญา ประทมุชาติ
21 เด็กหญิง วราพร มงคล
22 เด็กหญิง วิมลเกียรติ พวงศรีเคน
23 เด็กหญิง สรัลดา พิชญ์ชัยประเสริฐ
24 เด็กหญิง สาวิตรี ศรีริวะรี
25 เด็กหญิง สิริยากร ภคูดหิน
26 เด็กหญิง อลิสา ทยุไธสง
27 เด็กหญิง อัฐภญิญา หัดระวี
28 เด็กหญิง พาณิภคั คงเพชร
29 เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ เจนเช่ียวชาญ
30

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ม.1/14 (English Program)
วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (ห้องประชุม EP อาคาร 3)

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน




