
ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 นางสาว ณัฐณิชา คชมิตร
2 เด็กหญิง โมโมโกะ เจษฎาพรพันธุ์
3 นางสาว ภควดี ฤทธิแผลง
4 นาย ธนวินท์ แซ่ต่าง
5 นางสาว ปวรปรัชญ์ ประเที่ยง
6 นาย ธันวา มหาอุต
7 นางสาว รุริญา เพ่ิมพูล
8 นางสาว ณิชาวรรณ สายยศ
9 นางสาว ณชนก วรรณยัน
10 นางสาว ทดัดาว รักษาก้านตง
11 เด็กหญิง นศิาลักษณ์ พิมพ์แก้ว
12 นางสาว พิมพ์ชนก ทาแพงนอ้ย
13 นางสาว กชพร กุลสุวรรณ
14 นาย ภทัรพล พันธะไชย
15 เด็กหญิง สุชาดา เสียบกระโทก
16 นางสาว ฉัตรพร วาทภีกัดี
17 นางสาว ณัฐชยา สังสมานนัท์
18 นางสาว อชิรญา ทองทาภมูิรักษ์
19 นางสาว อรปรียา ทองใบ
20 นาย กุมภก์ฤติ อุ่นเจริญ
21 เด็กหญิง ภาพิมล กอผจญ
22 เด็กหญิง ธนษิฐา สกุลสิทธิวัฒน์
23 นางสาว ปพิชญา วงศ์ธรรม
24 นางสาว วชิราภรณ์ มันทะรา
25 เด็กหญิง อภชิญา ยินดีมาก
26 นางสาว คณิตา นลิใจ
27 นาย พิชญะ แสวงเจริญ
28 นางสาว วิราสินี ดวงวงษา
29 นางสาว สิรภทัร หมอกสังข์
30 นางสาว ชิดชนก ผ่านจังหาร
31 นางสาว ปณัณพร แย้มสรวล
32 นางสาว พัชรี สายธิยศ
33 นางสาว ศศิกานต์ สืบส าราญ
34 เด็กหญิง ชนญัชิดา แสนหินบรูณ์
35 นาย วัชรพงษ์ ทองภธูรณ์
36 นางสาว ณัฐวดี กิตติลือชากร
37 นางสาว อาทติยา วิชระโภชน์
38 นางสาว จิราพร ไชยฮะนติ
39 นางสาว รัตนป์ภสัสร ศรีใส
40 เด็กชาย เสกสรรเจริญ หวังเจริญ

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 1 (ห้องเรยีนปกติ : วิทย์-คณิต)

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
41 นางสาว สุชานรี จันทะวงศ์ฤทธิ์
42 นางสาว ปลิตา สว่างพฤกษ์
43 นางสาว ปนดัดา ขุนาวัตร์
44 นาย ขวัญชัย ไกยสวน
45 นางสาว นพรัตน์ ค าทยุ
46 นางสาว พิชญาภคั ขันโมลี
47 เด็กหญิง จิตรลัดดา แสนโคตร
48 เด็กหญิง จาฏุพัจน์ แนน่อุดร
49 นางสาว ดรัลพร พรมมา
50 เด็กหญิง นนัธิชา ค านวนอินทร์
51 นางสาว ทกัศิณาวรรณ พ้ืนฉลาด
52 นางสาว อภชิญา เข็มข า
53 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชินทะวัน
54 นางสาว ญาณวิภา แก้วจันทร์ทา
55 นางสาว อัญธิดา หงษาค า
56 นางสาว ปานตะวัน จันทร์อ่อน
57 นางสาว จารุกัญญ์ หาญอาษา
58 นาย ปรุิมปรัชญ์ ประเสริฐสังข์
59 นางสาว สุธาสินี สระกาศ
60 เด็กหญิง ภทัรวดี ศรีษะภมูิ
61 นาย ชัยมงคล สวัสดิ์เอื้อ
62 นางสาว อทติยา ดวงดี
63 เด็กหญิง รวิสรา วงค์อินตา
64 นางสาว จุฑารัตน์ พลสิงห์
65 นางสาว รัชนี คือสันเทยีะ
66 นางสาว เนตรณพิศ สวัสดิ์ผล
67 นางสาว อชิรญา สุวรรณศรี
68 นางสาว ศิริญาภรณ์ แสนภมูิ
69 เด็กหญิง พลอยชมพู มีพิษ
70 นางสาว กัญญาภคั ปญัญ์เอกวงศ์
71 นางสาว ศุภาวรรณ สุภาพันธ์
72 นางสาว ศุภสิรา สุมาลี
73 นางสาว หฤทยั สวัสดิ์แวงควง
74 เด็กหญิง สุภทัรนนัท์ เพียซุย
75 นางสาว ธิดารัตน์ บญุกุศล
76 นางสาว อรวรรณ นามไพร
77 นางสาว จุฬาลักษณ์ แนน่อุดร
78 นาย ณัฐวุฒิ หมั่นวิชา
79 นางสาว มีสุข วิชัยผิน
80 นางสาว นรีา ใจเมือง

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 1 (ห้องเรยีนปกติ : วิทย์-คณิต)

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
81 นางสาว ศิวาลัย ฟูมเฟือย
82 เด็กชาย เกริกภพ นภดลรุง่เรือง
83 นางสาว พีรชญา สุขณะล้ า
84 นางสาว อภญิญา พุดตายัง
85 นางสาว พัชรินทร์ โยธานนัท์
86 นางสาว พริมา เชิดสันเทยีะ
87 นางสาว วรรณภา เพชรแสน
88 นางสาว ศุพิชญา ประชาโชติ
89 นางสาว ณัฐธิดา หงษ์สกุล
90 นางสาว พิจิตตรา วิรฤทธิชัย
91 นาย ชนพัฒน์ เลทยัสง
92 นางสาว วนสันนัท์ อักษร
93 นางสาว รัฐวรินทร ฐติิชาติธนวงศ์
94 นาย อัจฉริยะ ไชยรัตน์
95 นาย จักรกฤษณ์ เวียงอินทร์
96 นางสาว ปณุณารมย์ พุ่มสุข
97 นางสาว ณิชากร จันทะวิตย์
98 เด็กหญิง ณัฐณิชา สละการ
99 นางสาว ปนดัดา ประเสริฐสังข์
100 นางสาว ณัทธนภร ด่านวันดี
101 เด็กหญิง ณัฐวรญา สาระมูล
102 นางสาว วริศรา กุลกิจ
103 นางสาว ชลินดา พวงพิลา
104 เด็กชาย เกรียงไกร ระดาพัฒน์
105 นางสาว สิรภทัร รามางกูร
106 นางสาว ธัญพร วรรณพาต
107 เด็กชาย ชัยวัฒน์ อันทะชัย
108 นางสาว พิมพ์ชนก นอ้ยใย
109 นางสาว ยุภาพร ไชยธงรัตน์
110 นาย ภศูิลป์ ภมูิเขต
111 นางสาว พิมพ์พิไล ไพหาร
112 นางสาว อรนตัดา ศิริเมือง
113 เด็กหญิง วรัญทราภรณ์ หาวิโร
114 นาย ทนงค์ศักดิ์ ไชยปญัญา
115 นางสาว ชลธิชา รักษายศ
116 นางสาว เบญจมาศ แสงสว่าง
117 เด็กชาย เศรษฐวงศ์ อดุลย์รัมย์
118 เด็กหญิง วรรธนภร ศรีชัย
119 เด็กชาย นฐันยั ลุนนี
120 นางสาว รัชนกีร หมอกมัว

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 2 (ห้องเรยีนปกติ : วิทย์-คณิต)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
121 นางสาว ศิริประภา กิตติลาภ
122 นางสาว เบญจมาภรณ์ ภมูิดอนเนาว์
123 นาย พีรภาพ หรสิทธิ์
124 นางสาว พิมพ์ญาดา โพธิ์ชัย
125 นางสาว วันนสิา มะลิมาตย์
126 นางสาว รินลดา สอนปากพิง
127 นางสาว จิตรานชุ อินทรสมหวัง
128 นาย ชิษณุพงศ์ ภาคมฤค
129 นาย ไพรวัลย์ มะลิซ้อน
130 เด็กหญิง ธนาวดี บตุรจันทร์
131 นางสาว กัญญาภทั วรขันธ์
132 นางสาว ธนชัพร พรมมา
133 เด็กหญิง อารยา จันทรา
134 นางสาว รัชดาภรณ์ รัตนแ์สง
135 นาย อวิรุทธิ์ สาระโวหาญ
136 นางสาว จิราวรรณ พันธไชย
137 นางสาว ปาริตา มงคลเคหา
138 นางสาว กันยาวดี โคตะกา
139 นางสาว ศิริอ าพร นามไพร
140 นางสาว ปณุยนชุ ปะติเก
141 นาย ธาราวุธ ขันขวา
142 นาย กรเดช พิมพ์ตระกาล
143 นางสาว กิตติยา ราศรี
144 นางสาว ปยินนัท์ ทดัเทยีมหัด
145 นางสาว วัชราภรณ์ ตาค า
146 นางสาว กุลธิดาภรณ์ มะลิต้น
147 นาย วชิรากรณ์ หวลอาลัย
148 นางสาว ดวงกมล แสนวา
149 เด็กหญิง ศาริกาญจน์ ศรีอุดร
150 นางสาว บษุยา ไชยมีสุข
151 เด็กหญิง ชญานศุภฒัค์ โสมาเกตุ
152 นาย ชนธร มาลัยศรี
153 นางสาว สุชัญญา แก้วมะไฟ
154 นางสาว แพรทพิย์ โชคประจักษ์ชัด
155 นาย รัฐกรณ์ แนน่อุดร
156 นางสาว ปาลิดา ผ่านส าแดง
157 นางสาว โญศิญา ธงทอง
158 นางสาว จิรารัตน์ ทศันนาคพงศ์
159 นางสาว ขณิษฐา เวชกามา
160 นางสาว ฐติิกาญจน์ ฆอ้งประเสริฐ

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 2 (ห้องเรยีนปกติ : วิทย์-คณิต)

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
161 นางสาว กมลลักษณ์ นาเมืองรักษ์
162 นาย จิรวัฒน์ รัตนลัย
163 นางสาว กัญญาพัชร อันโน
164 นางสาว วารุณี สิมมาลา
165 เด็กชาย ณัฐนนท์ คณฑา
166 นางสาว สุชัญญา จุลหงส์
167 นางสาว วิชิตา พันอะนุ
168 นางสาว ปจัมาภรณ์ กาบดา
169 นางสาว คมเพชร โพธิ์สงค์
170 นางสาว วิภาวดี เขตเจริญ
171 นางสาว กรกนก ทมุอนนัต์
172 นางสาว วรรณวณิชย์ วรรณศิริ
173 นางสาว วรวัลคุ์ พรมจรรย์
174 นางสาว พิมพสิริ คันยุไร
175 นางสาว ญาณวดี สมโมรา
176 เด็กหญิง สโรชา สิงห์จันทร์
177 นางสาว จิราพรรณ วิจิตขจี
178 นาย ธีรภาพ ปจัรีย์
179 เด็กหญิง จตุพร พิภกัดี
180 นาย ภวูเดช มูลจันทร์
181 นางสาว ปนสัยา เพ็ชรศิลา
182 นางสาว นดิานชุ มะคะดี
183 เด็กหญิง อนญัตยา ทพิวัลย์
184 นางสาว สิริยากร ใหม่คามิ
185 เด็กหญิง วรรณนสิา นนทภา
186 นางสาว กัญญาณัฐ กัญญวงหา
187 นางสาว กฤติกา หกพันนา
188 นางสาว ภทัรธิดา ฉวีวงค์
189 นางสาว ปาณิสรา ลึกล้น
190 นางสาว อารยา ศิริอรรถ
191 นางสาว สราลี สารจันทร์
192 เด็กชาย ปรานต์วริศ สุวรรณศรี
193 เด็กชาย วิญญู ศิรินาม
194 เด็กชาย พงศกร บญุเสริม
195 เด็กหญิง เพ็ญศิริ ศิริเมย์
196 นางสาว ธิดารัตน์ สังฆมณี
197 นาย พงศกร อาจสามารถ
198 นาย ภราดร มีโคกกลาง
199 นางสาว กนกวรรณ เศษสมบรูณ์
200 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ เพ็ญนาดี

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 3 (ห้องเรยีนปกติ : วิทย์-คณิต)

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
201 นางสาว อมิตา จ าปาบญุ
202 นาย พงศ์ภรณ์ ไชยลาภ
203 นางสาว ชลดา ภชู้างทอง
204 นางสาว พรนชัชา ผันพรม
205 นางสาว กันติชา ปวงสุข
206 นางสาว อภญิญา บตุนจิ
207 นางสาว พัชริดา สุริฉาย
208 นาย สิริราช ขจรนาถ
209 นาย วีรภทัร ธุระกิจ
210 นางสาว อรปรียา ศรีบรุมย์
211 นางสาว จิดาภา พรม บตัิ 
212 นางสาว ภทัรวดี มนต์ปราณีต
213 นางสาว ฌาริสา ผกากด
214 นางสาว เกษรินทร์ ค ามิสา
215 นางสาว อนลิทติา แสนยะบตุร
216 นางสาว วรรณิสา มะณีสร้อย
217 นางสาว นงค์นภสั ลือชัยราม
218 นางสาว กนกพร มุขสิกสาร
219 นางสาว พรหมธาดา ค ามีแก่น
220 นางสาว อริสา แก้วมูลเมือง
221 นาย ภาณุกรณ์ มหาครุฑ
222 นางสาว พิณทองแท้ ไชยพิลา
223 เด็กชาย ดรุษกร ศรีระยศ
224 เด็กหญิง ศิรินภา พฤษชาติ
225 นาย ศุภกร บา้งต ารวจ
226 นาย ภทัรพงษ์ ปสับนั
227 เด็กชาย ปฏิธร วงศ์กลุ่ม
228 นางสาว ศิริรัตน์ พิมดี
229 นางสาว นลิญา ทนัดา
230 นางสาว ฟารีดา ชนะพันธ์
231 เด็กหญิง ถานดิา สิงห์มีสี
232 นางสาว ศุภกัศร อามาตย์มนตรี
233 นางสาว ปรียาพร ไชยตะมาตย์
234 นางสาว ฑิฆมัพร ทมุพร
235 นางสาว เปรมยุดา บพุโต
236 นางสาว อิสริยา บญุพิโย
237 นางสาว สาวิกา ช านาญพล
238 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ สมทรัพย์
239 นาย นพธีรา เงินมีศรี
240 นางสาว รพีพร แนน่อุดร

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 3 (ห้องเรยีนปกติ : วิทย์-คณิต)

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565
รายช่ือมอบตัวนกัเรียน



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
241 นางสาว สิริยาภรณ์ จันทรสมบตัิ
242 นางสาว ภคัภร จันทร์เพ็ญ
243 นางสาว ณัชชา สวัสดิ์ผล
244 นางสาว พิชญานนัท์ วงค์สอน
245 นางสาว วรนษิฐา สมุทรศรี
246 เด็กชาย วิวัฒน์ พันทา
247 นางสาว นภสัสร ทนวุรรณ
248 นางสาว กันติชา เหล่าศักดิ์ชัย
249 นาย อภลิักษณ์ อาจนาเสียว
250 นางสาว นติยา สวนหนองแวง
251 นางสาว จิดาภา อุทมุ
252 นางสาว จุฑามาศ ศรีภกัดี
253 นางสาว ดุสิตา วินธิมา
254 นางสาว นชุจิรา งอกศิลป์
255 นางสาว จิดาภา อาจพงษา
256 นางสาว ปยิพร ทพิบาง
257 นางสาว ภทัรภรณ์ มูลคร
258 นาย ภานรินทร์ เกตุแก้ว
259 นาย ธีรธัทร กิจพฤกษ์
260 นางสาว ธัญชนก โอก
261 นางสาว มนสัวี นามศิริ
262 นางสาว กีรติกา ขระณีย์
263 เด็กชาย ธีรพัฒน์ โยธาศิริ
264 นางสาว อารียา สพลาภ
265 นางสาว ชิยารัตน์ หนองพล
266 นางสาว สิตางศ์สุภา สุทธิประภา
267 นางสาว ธนพร วงศ์อารีย์
268 นางสาว กวิสรา อุตรมาตย์
269 เด็กหญิง ศุลีพร เวียงอินทร์
270 นางสาว อิระวดี สิทธิมวล
271 เด็กหญิง ทวิาณี ศรีอาภรณ์
272 นางสาว ผการัตน์ ไกรยสวน
273 นางสาว สุธาทพิย์ คุ้มบญุ
274 นางสาว วรรณวณัช แดงวิบลูย์
275 นางสาว สรัญญา อุทยัแสง
276 นางสาว จันจิรา เฉลยพจน์
277 นางสาว รัตนพร รูทา
278 เด็กหญิง วีรญา สาวิสิทธิ์
279 นางสาว ศิริภทัร อนไุพร
280 นางสาว ธัญญากร พานา

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
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ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
281 นางสาว กัญญารัตน์ ฝางแก้ว
282 นางสาว อนามิกา บญุภาย
283 นางสาว นริศรา เข็มโคตร
284 นางสาว เพียงขวัญ ศรียงยศ
285 เด็กชาย ธนกร ครุฑไชยันต์
286 นาย ศศิชา สีหาเลิศ
287 นางสาว นฤมล ทรงฉวี
288 นางสาว กัณทมิา ก าแพงเมือง
289 นางสาว วรัทยา ศรีรักษา
290 นางสาว ศิริรัตน์ เอี่ยมใส
291 นางสาว สุธารัตน์ ช่ืนตา
292 นางสาว ณปภา พรมเกตุ
293 นางสาว กัลยกร ภาระนะที
294 นางสาว ภทัทยิา วิชัย
295 เด็กหญิง กฤตยา ตระกูลแสงเงิน
296 เด็กชาย อนรุักษ์ ประมูลจักโก
297 นางสาว วรัญญา ขันไชย
298 นางสาว ธัญวรัตม์ ศรีระวัน
299 เด็กหญิง พิชาพร ดีสงคราม
300 นางสาว กนกพร เสนห์่พูด
301 นางสาว นราภรณ์ ชาติแก้ว
302 นางสาว ชนกิานต์ บญุลาด
303 เด็กหญิง ณัฐพร โคตะกา
304 นางสาว ณัชชา ไชยสงคราม
305 นาย จอห์น นี่ เฟรดริก เซน
306 นางสาว ศศิกานต์ นามไพร
307 นาย พิชญ์พงศ์ อรุณมหาศน์
308 นางสาว ชาคริยา ไตรวัลลภ
309 เด็กหญิง ณัชฤณัณฌ์ ศุภฤกษ์เกิดศรี
310 นางสาว สิริยากร พรมโสภา
311 นางสาว สุนสิา วิจิตขะจี
312 เด็กหญิง พัชราภา รักบญุ
313 เด็กหญิง ฑิตฐติา งามเผ่า
314 นางสาว กัญญาวีร์ เหล่าศักดิ์ชัย
315 นางสาว อาลดา พอกพูน
316 นางสาว ปวริศา ศรีปดัถา
317 นางสาว อรชัญญา กองษร
318 นางสาว พัชรศรี สหุนาลุ
319 นางสาว กรรณิกา กางโนน
320 นางสาว ฐริกานดา ถาพินนา

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 4 (ห้องเรยีนปกติ : ภาษา-สังคม)
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ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
321 นาย ธนวิทย์ ศิวิแว่น
322 นางสาว ปญัฑิตา อรรคบาล
323 เด็กหญิง ณิชากร อุ่นเจริญ
324 เด็กหญิง สิริปรียา ออมอด
325 นางสาว จิราพร ก้องเสียง
326 นางสาว กรรณิกา มานะดี
327 นางสาว สุนสิา พิลาแดง
328 นาย ฐติิโชติ สมภงูา
329 นาย นนทเิทพ พลเยี่ยม
330 เด็กหญิง วชิรญา โคตรภกัดี
331 นางสาว ธัญญาพร พรมขันธ์
332 นาย นราวิชญ์ มาตขาว
333 นางสาว สโรชา แสงสุระ
334 นางสาว ปภาวรินท์ เดชพละ
335 เด็กหญิง เบญญณัฏฐา บรรเทา
336 เด็กหญิง ศิริยากร กะมลทลา
337 นางสาว กัญญาพัชร สังฆะมณี
338 เด็กหญิง พิชชาพร ภมูิประโคน
339 เด็กหญิง ศิริวรรณ ศรีวิชา
340 นางสาว อภณิห์พร โคตรสีทา
341 เด็กหญิง วรฉัตร บตุราช
342 นางสาว ปภาวรินท์ พรหมรักษา
343 นาย ธนกฤต กุรัง
344 นางสาว ดลยาพร รัตนโท
345 นางสาว เนตรชนก นสิกุล
346 นางสาว นาดิน เฮอด
347 นางสาว จริญญา ช่อรัก
348 นางสาว ณัฐฐาพร แก้วเสถียร
349 นางสาว บณัฑิตา ไชยเสนา
350 เด็กหญิง ปาริศรา ฤทธิเรือง
351 นางสาว พริมรดา สงวนรัตน์
352 นางสาว ลลิตา นนัทะ
353 เด็กหญิง ณัชชา วันบญุมา
354 นางสาว สุจิรา พระเสนา
355 นาย จักรดุลย์ ราโช
356 นางสาว จิราภรณ์ ปะเตชะกัง
357 นางสาว ปาริชาติ สังฆะมณี
358 นางสาว จิรภญิญา บวัภา
359 เด็กหญิง อนญัญา จิตทพิากร
360 นางสาว จริยา คณาศรี

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 5 (ห้องเรยีนปกติ : ภาษา-สังคม)
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ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
361 นางสาว ปาลิตา ทมุพร
362 นางสาว นนัธิชา ผลทบัทมิ
363 นาย ขจิตพงษ์ สีแก้วน้ าใส
364 นางสาว อธิตติยา เย็นใจ
365 นางสาว จิดาภา จันดาโชติ
366 เด็กหญิง เบญญาภา ละออ
367 นางสาว อมรรัตน์ สุมาลิธรรม
368 เด็กหญิง จุรีภรณ์ วันทานี
369 นางสาว วริศรา ลินกลาง
370 นางสาว สุภสัสร พืชสิงห์
371 นางสาว ชาลิสา มะสีนนท์
372 นางสาว วรรณวานจิ แสนบตุร
373 นาย อลงกรณ์ ประสพสุข
374 เด็กชาย ภูบดินทร์ แถลง กัณฑ์
375 นางสาว จิดาภา ภกัดีวุฒิ
376 เด็กหญิง จารุวรรณ อุปดี
377 เด็กหญิง จิรภญิญา นอ้ยจันทร์
378 นางสาว ธันยรักษ์ ผดุงสันต์
379 นางสาว นภสัสร ละครพล
380 นางสาว รัชนกีร สุคุณา
381 เด็กหญิง ทศัรินทร์ ยานะสาร
382 นางสาว ธนญัชนก มนปราณีต
383 นางสาว จิตรดา พิมพ์สิงห์
384 นาย ภาณุวัตร สีแก้วน้ าใส
385 เด็กชาย ประสิทธิโชติ ล าพองชาติ
386 นาย พีรดนย์ กันหาโนน
387 เด็กหญิง กัลยรัตน์ สุทร
388 นางสาว ชฏิลดา เฟ่ืองฟู
389 นางสาว ปวิชญา เดชวุธ
390 นางสาว ธัญชนก พงษ์สุวรรณ
391 นางสาว พัชราภรณ์ สุตนนท์
392 นางสาว อินทราณี นามบญุลา
393 นางสาว วริษา ทพินงค์
394 เด็กหญิง นศุรา ลือชัยราม
395 นางสาว ชัญญานชุ แสวงเจริญ
396 เด็กหญิง ธิดาวรรณ พลเยี่ยม
397 เด็กหญิง ศรัณย์พร จอมค าสิงห์
398 นางสาว ปยิะพร ทรงคะรักษ์
399 นางสาว จิตนคร เวียงอินทร์
400 นางสาว รัตนจ์ิภรณ์ จิระอานนท์

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565
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ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
401 นางสาว ประภาสิริ โขงจ าปา
402 นางสาว จิรนนัท์ อินอุ่นโชติ
403 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นสิกูล
404 นางสาว ณัฐณิชา บญุพ่ัว
405 นางสาว ธิดามาศ อาจค าพันธ์
406 เด็กหญิง ธันย์ชนก สุ่มมาตย์
407 นางสาว วรการญ์ วารินทร์
408 นางสาว กวินตา สาวิวัฒน์
409 เด็กหญิง วรรธนนัท์ ชัยวินติย์
410 นางสาว ไปรยา สพรสิทธิ์
411 นางสาว อรปรียา กุมภวงค์
412 นางสาว เตชนา อามาตย์มนตรี
413 เด็กหญิง อริสรา ศิริโรจน์
414 เด็กหญิง ปฏิมาภรณ์ ลือจันดา
415 เด็กหญิง ภานมุาศ หารไกร
416 นางสาว ปติิชน สุระพันธ์
417 นางสาว ธิดารัตน์ อารีเอื้อ
418 นาย ปาฏิหาริย์ สมรัตน์
419 นางสาว วรัชยา สิมมาลา
420 นางสาว อภชิญา สอนลิลา
421 นางสาว วิสสุตา อาสา
422 นางสาว ปลิตา วิริญาติ
423 นางสาว พิมลวรรณ พลธิแสง
424 นาย ธราธร ทองเหลือ
425 นางสาว กัลยกร แนน่อุดร
426 นางสาว ภคัรมัย รินทะชัย
427 นางสาว ศิริขวัญ นพวัฒน์
428 นางสาว จุฑารัตณ์ จันทนะโสตถ์ิ
429 เด็กหญิง ปภานนั โพธิ์กัณฑ์
430 นางสาว พิมพ์มนสันนัท์ โคโตสี
431 นางสาว ปภาวรินท์ ทศกรรณ์
432 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ตรีกุล
433 เด็กหญิง จุฑามาศ วิระศรี
434 นางสาว ณัฏฐกันย์ แซ่ลี้
435 นางสาว วิภารักษ์ ชุมพล
436 เด็กชาย กีรพัฒน์ บวัสด
437 นางสาว สุพัตรา มีอดทน
438 นางสาว สุโสภณา สร้อยสาค า
439 เด็กหญิง ลีลิเดียร์ ทวีพัฒน์
440 เด็กหญิง ภคภรณ์ เปยีกสอน

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

มอบตัวช่องที่ 6 (ห้องเรยีนปกติ : อังกฤษ-จีน)
วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
441 เด็กหญิง ภทัราวรรณ สารโพคา
442 นางสาว เจนจิรา เครือสุคนธ์
443 เด็กชาย พงศกร ศรีอุดร
444 นาย สิรภทัร ปะพะวะ
445 นาย ฐติิพงศ์ อินอุ่นโชติ
446 นางสาว ญาณิศา โพธิชัย
447 เด็กหญิง ศุภาลัย ระถาวนชิย์
448 นางสาว ศิรินทร์พร แก่นโมก
449 นางสาว ปทัมาพร วรขัน
450 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เทพชมภู
451 นางสาว กนกอร ภมูิดอนมิ่ง
452 เด็กหญิง สิรินทพิย์ ปอูงเขต
453 นางสาว ใบหยก โสภาอุทก
454 นางสาว ขนษิฐา แก้วศิริ
455 เด็กหญิง พิชชาภา ทองแจ่ม
456 นางสาว ขจิตณัฐฐ์ เข็มวงษ์
457 นางสาว เกศรินทร์ ชาติแก้ว
458 เด็กหญิง อริศรา เหวขุนทด
459 นางสาว สุพรรษา เวียงสงค์
460 นางสาว หนึ่งฤทยั สิทธิธร
461 นางสาว จณิสตา อุ้ยประโค
462 นางสาว ปยิะวรรณ บตุราช
463 นางสาว จุฬาลักษณ์ แสนมนตรี
464 นางสาว อิศราภรณ์ จันทร์ศรีระมี
465 นาย เกียรติศักดิ์ จ่ากุลชร
466 นางสาว เสาวลักษณ์ จักรพิมพ์
467 นางสาว ดวงฤดี นาดี
468 เด็กหญิง ภาวิดา จันทะนงค์
469 นางสาว พิมพ์ลภสั สะทา้นอาจ
470 นางสาว แพรเงิน ถาอิ่นแก้ว
471 นางสาว ศศิธร พันหนองบวั
472 นางสาว ศริธร จอมค าสิงห์
473 นางสาว ชยานนัท์ เพ็งอารีย์
474 นางสาว มาริษา มาระศรี
475 นางสาว ฐติาภรณ์ จิตรนอก
476 นางสาว ตรีเนตร โคตะยันต์
477 นางสาว พิศตะวัน สีปาน
478 นางสาว ปริยาภทัร เนตรวงศ์
479 นางสาว ศิริรัตน์ จรรยายงค์
480 นางสาว อธิษรา สีแสง

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มอบตัวช่องที่ 6 (ห้องเรยีนปกติ : อังกฤษ-จีน)

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (โรงฝึกพลศึกษา)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 นาย กฤตเมธ เศรษฐากา
2 เด็กหญิง กนกพิชญ์ แก้วสมศรี
3 นางสาว ขวัญข้าว จันดาชัย
4 นางสาว ณัฐพร อัญญะโพธิ์
5 นางสาว ธมลวรรณ รัตนะโสภา
6 เด็กหญิง ธัญชนก วงนารี
7 เด็กหญิง ธิรดา วิจิตขะจี
8 นางสาว สุชานนัท์ วิชามุข
9 นางสาว กัลยณัฏฐ์ พวงศรีเคน
10 เด็กหญิง คิรากร วงศ์กาไสย
11 นางสาว จิราพัทธ์ พลหาญ
12 นางสาว ปฐมาวดี โพธิ์สว่าง
13 นางสาว ปริยฉัตร โสสีดา
14 เด็กหญิง ปานปลิันธน์ สระแก้ว
15 นางสาว พิชชาภรณ์ จันทร์ถอด
16 นางสาว มนษิา อุทธิสินธุ์
17 นางสาว สิรีธร สิทธิชัย
18 นางสาว สุริวิภา มุสิกสูตร
19 นางสาว อโณมา นาไชย
20 นางสาว อัจฉรียา จ านงกิจ
21 นางสาว พรรณรินทร์ ก่ิงแสง
22 นางสาว วรัทยา ขอมหงษ์
23 นางสาว จิราวรรณ แสนลุน
24 นางสาว ธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน์
25 นางสาว ปนดัดา ตั้งปนธิานดี
26 นางสาว ปณัฑิตา แสงสุระ
27 นางสาว พชรนนทท์ บญุกาพิมพ์
28 นางสาว พิจิตรา กุลสุวรรณ
29 นางสาว ณัฐฎาพร เตาะอ้น
30 นางสาว มิ่งขวัญ ศรีกู่กา

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.4/13 (Gifted Program : วิทย์-คณิต)

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (7301 อาคาร 7)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 นาย ธิติ ผิวเณร
2 นาย วัชรปกรณ์ รุง่ศรี
3 นาย ฐปนวัฒน์ แสงมณี
4 เด็กชาย เบญจามินต์ ปามาฆงั
5 นาย ศุภวิชญ์ ธรรมราษฎร์
6 เด็กชาย เทพพิทกัษ์ สมวัน
7 นาย รัฐภมูิ ไชยปญัญา
8 นางสาว จุฑาพร จ านงพิพัฒน์
9 นางสาว ชญตา พลเยี่ยม
10 นางสาว ธันย์ชนก ภถูาล า
11 นางสาว ปภาวรินท์ งามสนทิ
12 นางสาว กุลจิรา ชัยพานชิ
13 นางสาว รุจิรดา ชนะพันธ์
14 นางสาว สิริกาญจน์ บญุพา
15 นางสาว จิรภญิญา ทวินนัท์
16 นางสาว ปญัญาพร รัตนะพันธุ์
17 เด็กหญิง โมโมโกะ เจษฏาพรพันธุ์
18 เด็กหญิง วิรัลยุพา บญุสินชัย
19 นางสาว กวินนาถ มหาหงษ์
20 นางสาว ณภทัร แสงสิงห์
21 นางสาว ณัฐธิดา วรรณสุทธิ์
22 นางสาว ปารัชญ์ จันทะคาม
23 นางสาว มัญฑิตา ไชยวงศ์คต
24 นางสาว รัตนพร อุสาพรม
25 นางสาว พิชญาพร โคตบตุร
26 นางสาว เมธาพร แก้วสวนจิก
27 เด็กหญิง รามนรี วงศ์สีดา
28 นางสาว สุทตัตา จ าปาชุม
29 นางสาว สุธีกานต์ ปอูงนานาค
30 นางสาว กัญญาภคั ค าภกัดี
31 นางสาว ณัฐติยา สุขพนดั
32 นางสาว ปทัมาพร บตุรสีใส
33 นางสาว พรรพษา บสุพันธ์
34 นางสาว อนญัญา วิสูตรานกูุล
35 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ โสระศรี
36 เด็กหญิง วริศรา รักไท้

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.4/14 (Gifted Program : วิทย์-คณิต)

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (7302 อาคาร 7)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 นาย จิราวาฎ อังคะค ามูล
2 นาย โกมินทร์ ค ามูลนา
3 เด็กชาย จุลจักร จุลรัตน์
4 นาย พีรพัชร จันทร์ส่อง
5 นางสาว กชพรรณ ทวีกัน
6 นางสาว นพิิตรา ศาลาศักดิ์
7 นางสาว บญุญาดา ปดัถานงั
8 เด็กหญิง พัฐจิราภรณ์ เวียงนนท์
9 นางสาว ปริยฉัตร แพทย์เมืองจันทร์
10 นางสาว พิรัญญา ศรีวรรณนา
11 เด็กหญิง มนสันนัท์ อุไชย
12 นางสาว ณัฐฑิดาภรณ์ ลดาพงษ์ไพบลูย์
13 นางสาว พัชริดา ขาวด่านเหนอื
14 นางสาว ภทัราวดี สงวนพฤกษ์
15 นางสาว ธาราพร แก้วเมืองทอง
16 นางสาว ฐติิกาญจน์ ฆอ้งประเสริฐ
17 นางสาว ณภทัร ภาระบาล
18 นางสาว ทฆิมัพร แซ่โง้ว
19 นางสาว ยุพาภรณ์ อุทมุพร
20 นางสาว สิริยา อภยัพรม
21 นางสาว สุปรียา พลพิทกัษ์
22 นางสาว กวิสรา วินธิสา
23 นางสาว จิราภรณ์ คุรินทร์
24 นางสาว ณิชกานต์ อุ่นเจริญ
25 เด็กหญิง พัณณิตา มาตายะสี
26 นางสาว มณีรัตน์ ภารจรัส
27 เด็กหญิง ชนญัชิดา เหรา
28 นางสาว นรมณ พวงศรีเคน
29 นางสาว ปณิฏฐา ยาศรี
30 นางสาว ละอองดาว เทพขาม
31 นางสาว วริสา คลังส าโรง
32 นางสาว กฤตยา รัตนวรรณี
33 นางสาว นวกมล เย็นทรัพย์
34 นางสาว ปณุยาพร มูลบญุ
35 นางสาว มณทชิา เสียงฉ่ า
36 นางสาว วาริณี ภาสวัสดิ์

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ม.4/15 (Gifted Program : วิทย์-คณิต)
วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (7303 อาคาร 7)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 นางสาว ทษิฏยา ราชทะคันที
2 นางสาว บณุยาพร สวัสดิ์ผล
3 เด็กหญิง ปาลิตา น้ าค า
4 นางสาว ณัฐวดี บญุวิเศษ
5 นางสาว นภสัวรรณ อาจหาญ
6 นางสาว ขจิตณัฐฐ์ เข็มวงษ์
7 เด็กหญิง กมลพร ไชยโส
8 เด็กหญิง ธัญชนก มุทนาเวช
9 นางสาว อภญิญา โคตรวงศ์
10 เด็กหญิง ธัญญาพร งอกนาวัง
11 นางสาว ปภาว รินทร์ วารินทร์
12 เด็กหญิง อริสา เพชรแสน
13 นางสาว รัศยา พรมสิงห์
14 นางสาว ชินนัพร ขจรฟูุง
15 นางสาว นรีนนั พลเยี่ยม
16 นางสาว พิมลวรรณ นรีะพันธ์
17 เด็กหญิง สิริกาญจน์ นามศักดิ์
18 เด็กหญิง เบญญาภา สายยางห้า
19 นางสาว เบญจสิริ เบญ็ระเหม
20 นางสาว พรทพิา กุนนัท์
21 เด็กหญิง ภทัธ์มนพร ธนสิราพิรัชตะ
22 นางสาว วทานกิา กุลสุวรรณ์
23 นางสาว กมลชนก กอชารี
24 นางสาว กฤติญา ใจหาญ
25 นางสาว กัลยกร สุทธิประภา
26 นางสาว จุฬาลักษณ์ พลพุทธา
27 นางสาว ธิดารัตน์ สุวลักษณ์
28 เด็กหญิง นพิรรณพร ค ามงคล
29 นางสาว ปนดัดา สุราอามาตย์
30 นางสาว ปณุยาพร ศรีทองค า
31 นางสาว พัชรพร ทบัศัพท์
32 เด็กหญิง ภทัรวรรณ นามมุลตรี
33 นางสาว มุทติา บาดาล
34 เด็กหญิง รัชนก พิพัฒนสิริสกุล
35 เด็กหญิง ศิริญากร มาวะลุน
36 นางสาว สรัญญา อนงค์นชุ

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.4/16 (Gifted Program : ภาษาศาสตร-์สังคมศาสตร)์

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (ห้องประชุมโครงการ อาคาร 5)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 นาย ธเนศพล ทพิย์สุข
2 นาย เจษฎา ไชยมีสุข
3 เด็กชาย เชิดชัย บญุวิเศษ
4 เด็กชาย ธีรโชติ กิจตวุฒิ์
5 นาย นชุากร วรรณโอสถ
6 เด็กชาย รติวรรธน์ คันธจันทร์
7 นาย โรจนศักดิ์ พรมเกตุ
8 นางสาว ปภาวรินทร์ ประทมุมาตย์
9 นางสาว ธนพร พาดฤทธิ์
10 นางสาว ฟูาใส ภาชนลิ
11 เด็กหญิง วงศ์ลดา จงโวหาร
12 นางสาว สณิฐฌา ค าประไพ
13 นางสาว สุชัญญา สมเพชร
14 นางสาว อนญัญา อังคุนะ
15 นางสาว บญุญาพร วงษ์เสนา
16 นางสาว กมลทพิย์ ไอยรัตน์
17 นางสาว ณัฐฐนินัท์ คัฒมาตย์
18 นางสาว ปรียาภรณ์ สมมาตย์
19 นางสาว ธนญัญา ไชยปาุยาง
20 นางสาว ธนาภรณ์ ก าแพงเมือง
21 นางสาว ธีราภรณ์ ภะคะมิตร
22 เด็กหญิง พาทนิธิดา วิระทลู
23 เด็กหญิง จิรัชญา วินทะไชย
24 นางสาว วีริสรา ติสองเมือง
25 เด็กหญิง ทกัษอร จัตวานลิ
26 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ นลิผาย
27 เด็กหญิง ธนญัชนก นคิมเขตต์
28 นางสาว ภทัรภร พลศรี
29 นางสาว กัญญาภคั พรองพรม
30 เด็กหญิง ชมาภรณ์ นครชัย
31 นางสาว ชลณชกร สัตรัตน์
32 นางสาว พิชญดา ทองวิเศษ
33 นางสาว สุดารัตน์ จันทบาล
34 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชูศรีวาสน์
35 นางสาว โสภติพิตา มงคลแก่นทราย
36 เด็กหญิง อินทว์ฑุกานต์ พวงไธสงค์

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.4/17 (Gifted Program : ภาษาศาสตร-์สังคมศาสตร)์

วันอาทติย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 (ห้องประชุมโครงการ อาคาร 5)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 นาย กฤชปกรณ์ วิเชียรศรี
2 เด็กชาย กันต์กวี วินมูน
3 นาย ณัฐนนท ์มาร์ค พาร์คเกอร์
4 นาย ภรูิศ สืบจิต
5 นาย ศตานนท์ พิทกัษ์วงษ์
6 นาย สิรภทัร สวัสดิ์พานชิ
7 เด็กชาย โอบนธิิ เดชพิมล
8 เด็กชาย บารมี สารพงษ์
9 นาย พฤฒินนัท์ กาญจนวิลานนท์
10 นาย ปรมะ จันทร์มณฑล
11 เด็กชาย กันตภณ วะทวิก้านตง
12 นาย นฤบดี โมฆรัตน์
13 นางสาว ณัฐชา วัฒนยา
14 นางสาว ปวริศา ศรีเที่ยง
15 นางสาว ปริญญาพร วิเลศ
16 เด็กหญิง พรสวรรค์ แก้วประสาร
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.4/18 (English Program : วิทย์-คณิต)



ล าดับที่ ค าน าหนา้ ช่ือ สกุล ลายมือช่ือนกัเรียน หมายเหตุ
1 นาย ธัชพล ศิริเมือง
2 นาย สิรวิชญ์ ลีธนศักดิ์สกุล
3 เด็กหญิง เพ็ญโภดัย รุกขพันธุ์
4 นางสาว ภคัจิรณัส แก้วธานี
5 เด็กหญิง กุลปรียา จันทไทย
6 นางสาว นศิามน แต้สกุล
7 เด็กหญิง ชยาภรณ์ สุดชา
8 เด็กหญิง พัชรพร อัศวแสงพิทกัษ์
9 เด็กหญิง เพชรลดา นนัทะสิทธิ์
10 นางสาว ชลกร ศศิทตัต์
11 นางสาว รัตนธ์ิกุล จันทรประทกัษ์
12 นางสาว วรรษนนัท์ คงจันทร์
13 นางสาว วิรากานต์ สังฆะมณี
14 นางสาว อัจฉริยาพร อาจหาญ
15 เด็กหญิง กานต์ธิดา ศรีสนอง
16 นางสาว ซัมเมอร์ ลี ฮาร์เมอร์
17 นางสาว ณัฐธิดา การะเกตุ
18 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เวชสวัสดิ์
19 นางสาว ปวีณ์สุดา ทโีย
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายช่ือมอบตัวนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ม.4/19 (English Program : ศิลปภ์าษา)

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




