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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 122 เด็กชายณัฐนนัท ์   พรมวัน วัดประสาทนกิรณ์ ภาษา -  สังคม 

2 อ111 เด็กหญิงจิราธิป      ศรีแสวง เจริญศึกษา ภาษา - สังคม

3 อ106 เด็กหญิงณัฐิดา       จันทะวัน เจริญศึกษา ภาษา - สังคม

4 อ114 เด็กหญิงธนกฤต     ทองมี เจริญศึกษา ภาษา - สังคม

5 อ109 เด็กหญิงโอมัยดา     อิสลาม เจริญศึกษา ภาษา - สังคม

6 อ105 เด็กหญิงสุพัตรา      คนซ่ือ ทุ่งศรีเมืองวิทยา ภาษา - สังคม

7 อ107 เด็กหญิงปณิ ตา        ขุม เงินมา 

บา้น โคก(ทองคุรุราษฎร์

พัฒนา) ภาษา - สังคม

8 อ110 เด็กชายกรวีร์         สุขบญุศรี

บา้นโคก(ทองคุรุราษฎร์

พัฒนา) ภาษา - สังคม

9 อ101 เด็กชายปนิพงษ์       วัวอาจ

บา้นล าโกนคุรุรัฏราษฎร์

พัฒนา ภาษา - สังคม

10 อ112 เด็กชายรณกร        ชุมศรี บา้นเล้าข้าว ภาษา - สังคม

11 อ113 เด็กหญิงสุชานนัท ์  ไชยพันธ์ บา้นหญ้าหนอ่ง ภาษา - สังคม

12 อ115 เด็กชายธนวิชญ์      มิง่ขวัญ บา้นหนองคูณ ภาษา - สังคม

13 อ118 เด็กหญิงกวินธิดา   อินทร์ภูงา บา้นหนองบั่ววิทยา ภาษา - สังคม

14 อ108 เด็กหญิงวัชรดา    ผาสุข

สะแบงตากทุ่งสระแกโนน

พยอมประชาสรรค์ ภาษา - สังคม

15 อ116 เด็กชายนวพล     นามวงศ์ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภาษา - สังคม

16 120 เด็กหญิงภัทรฤดี   มาตย์จันทร์ ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ภาษา - สังคม 

17 105 เด็กหญิงปทัมา     สารเปน็ บา้นนา ภาษา - สังคม 

18 102 เด็กหญิงพัชรพร   ภูสนาม บา้นนา ภาษา - สังคม 

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด

       รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/1  ปีกำรศึกษำ 2565 
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 103 เด็กหญิงไอวริน      แสงเนตร บา้นนา ภาษา - สังคม 

2 113 เด็กหญิงวรรณ์ศิริ    ศรีมนตรี บา้นโนนตาด ภาษา - สังคม 

3 104 เด็กหญิงปยิะพร     จันทะแสง บา้นเม็กหางเหย ภาษา - สังคม 

4 107 เด็กหญิงชยาภรีณ์   สุดธี บา้นสระโพนทอง ภาษา - สังคม 

5 117 เด็กชายวรวงศ์       เขียวเรือน บา้นเหม้าหนองข่าวิทยา ภาษา - สังคม 

6 116 เด็กหญิงธิดาดิน      ดีพลงาม บา้นเหม้าหนองข่าวิทยา ภาษา - สังคม 

7 112 เด็กชายรัฐศาสตร์    ทบัทมิหนิ เมืองสุวรรณภูมิ ภาษา - สังคม 

8 106 เด็กชายศุภณัฐ        จันทร์สุระ เมืองสุวรรณภูมิ ภาษา - สังคม 

9 110 เด็กหญิงทชัชา        แก้วใสย์ เมืองสุวรรณภูมิ ภาษา - สังคม 

10 111 เด็กหญิงปยิธิดา       สมภูงา เมืองสุวรรณภูมิ ภาษา - สังคม 

11 118 เด็กหญิงจิราวรรณ    เมืองแก้ว โสภาพพิทยาภรณ์ ภาษา - สังคม 

12 115 เด็กหญิงหฤทยั        โพธ์ิเหลือง หว่านทา่สมอวิทยา ภาษา - สังคม 

13 114 เด็กหญิงสุพัตรา       ก้านจันทร์ หนิกองวิทยาคาร ภาษา - สังคม 

14 121 เด็กหญิงธินติา        เวียงค า อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภาษา - สังคม 

15 119 เด็กหญิงปริยากร    แสงเพ็ชร อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภาษา - สังคม 

16 108 เด็กหญิงปยิธิดา     ปาปะกะ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภาษา - สังคม 

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

     ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 306 เด็กชายกิจธวัช        สิมมา การกุศลวัดกลาง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

2 311 เด็กชายปติิพงษ์       ลุนค า การกุศลวัดกลาง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

3 312 เด็กหญิงณิชาดา      วงศ์หนิกอง ทุ่งศรีเมืองวิทยา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

4 313 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ปรุาชะท าเม ทุ่งศรีเมืองวิทยา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

5 305 เด็กชายวีระวัฒน ์   พรมบตุร บา้นสาหร่าย ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

6 309 เด็กหญิงนนัทนิ ี      ทะเสนฮด บา้นสาหร่าย ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

7 308 เด็กหญิงพัชรี         ประทมุทอง บา้นสาหร่าย ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

8 307 เด็กหญิงริณรดา      รัตนพงศ์ บา้นสาหร่าย ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

9 303 เด็กชายศุภวิชญ์       เสนามาตย์ บา้นหนองแวง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

10 316 เด็กชายอนนัดา        อันไฮ บา้นหวัโทนมิตรภาพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

11 302 เด็กหญิงชนญัชิดา     ว่ากลาง บา้นฮ่องสังข์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

12 314 เด็กชายปยิะราช       พราวแก้ว เมืองสุวรรณภูมิ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

13 304 เด็กชายสุทธิลักษณ์   ศรีประสาร เมืองสุวรรณภูมิ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

14 301 เด็กหญิงนนัทกาญจน ์ พุดไทยสงค์ เมืองสุวรรณภูมิ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

15 315 เด็กชายตรีวิทย์         สมโชค หว่านทา่สมอวิทยา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

16 317 เด็กหญิงนนัทนชั       นาทมพล อนบุาลสุนนัทา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

         รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/3  ปีกำรศึกษำ 2565 
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     ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 อ204 เด็กชายบรูพา          ศรีนนท์ เจริญศึกษา คอมพวิเตอร์

2 อ202 เด็กชายอนชุา         พากเพยีร เจริญศึกษา คอมพวิเตอร์

3 อ212 เด็กชายอนาวิน        พนัธ์ส าโรง เจริษญศึกษา คอมพวิเตอร์

4 อ203 เด็กชายจิตติพฒัน ์    วาหา บ้านโคกทอง(คุรุราษฎ์พัฒนา) คอมพวิเตอร์

5 อ210 เด็กชายทกัษ์ดนยั    ธรรมรักษ์ บา้นโคกทองคุรุราษฎร์พฒันา คอมพวิเตอร์

6 อ215 เด็กหญิงวรันธร        วัดอ่อน บา้นโพนพอุง คอมพวิเตอร์

7 207 เด็กหญิงจิรัชยา       สาคร บา้นภูงา คอมพวิเตอร์

8 206 เด็กหญิงบษุกร       เขียวสนาม บา้นภูงา คอมพวิเตอร์

9 208 เด็กหญิงอาริสา     พฒุตาล บา้นยางเลิง คอมพวิเตอร์

10 อ211 เด็กชายธนดล         พระหวัธงชัย บา้นร้านหญ้า คอมพวิเตอร์

11 217 เด็กหญิงพชัรพร      ศรีทอง บา้นสระโพนทอง คอมพวิเตอร์

12 218 เด็กหญิงวิรากานต์   ศรีภักดี บา้นสระโพนทอง คอมพวิเตอร์

13 222 เด็กชายธนโชติ        สาระโพธ์ิ บ้านหนองตอกแป้นหนองมัง่วิทยา คอมพวิเตอร์

14 221 เด็กชายธนาธิป       เพชรดี บ้านหนองตอกแป้นหนองมัง่วิทยา คอมพวิเตอร์

15 212 เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ดิษพนัล า บา้นหนองแวง คอมพวิเตอร์

16 209 เด็กชายธนวัฒน ์     มูละสีวะ บา้นหมอตา คอมพวิเตอร์

17 210 เด็กชายธาวิน        ชัยวาช บา้นหมอตา คอมพวิเตอร์

18 อ216 เด็กชายสุวพชิญ์    ลัคนานนทวิงศ์ พระกุมารร้อยเอ็ด คอมพวิเตอร์

19 224 เด็กชายชลธาร       ชัยศรีดา โพนขวาวพทิยาคม คอมพวิเตอร์

20 203 เด็กชายธนวัฒน ์     อิทธิพรม เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

     ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

        รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/4  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 201 เด็กชายธนากร        กลึงกลางดอน เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

2 213 เด็กชายธนาวิวัฒน ์  อุปแก้วตะ เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

3 216 เด็กชายพชัรพล     ละอองศรี เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

4 202 เด็กชายศุภกฤต     เชิงหอม เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

5 223 เด็กชายอภิสิทธ์ิ     สุทธิสุข เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

6 219 เด็กชายอรรคพล    พวงจันทร์ เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

7 204 เด็กหญิงชลิตา       ศรีชินราช เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

8 205 เด็กหญิงฐิติพร       ละมัย เมืองสุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

9 220 เด็กชายธนภัทร      งอมสระคู หว่านทา่สมอวิทยา คอมพวิเตอร์

10 215 เด็กชายธนโชติ        ปนิะโต อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

11 211 เด็กชายอนวัุฒน ์   ปญัโญ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

12 อ205 เด็กชายอุ้มเพชร      เพง็น  าค า อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ คอมพวิเตอร์

13 อ309 เด็กชายทนิภัทร       ไกรวุฒิสม เจริญศึกษา กีฬา

14 อ307 เด็กชายนฐัถากร      จามรี เจริญศึกษา กีฬา

15 อ306 เด็กชายปยิวัฒน ์      ไชยเลิศ เจริญศึกษา กีฬา

16 อ322 เด็กชายปยิะวัฒน ์     วงศ์อุดม เจริญศึกษา กีฬา

17 อ310 เด็กชายรพพีฒัน ์      ศฤงคาร เจริญศึกษา กีฬา

18 อ305 เด็กชายสหรัฐ         สุขย่ิง เจริญศึกษา กีฬา

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

   ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

      รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/5  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 อ330 เด็กชายสุริยะ         เลิศพนัธ์ เจริญศึกษา กีฬา

2 อ333 เด็กหญิงสุภาวดี       ธวัชศิลปศร เจริญศึกษา กีฬา

3 อ301 เด็กหญิงอิศราวรรณ   สุดสี เจริญศึกษา กีฬา

4 อ308 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ     โวอ่อนสี บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) กีฬา

5 อ319 เด็กชายชินวุฒิ       จากกิ่ง บา้นน  าค านอ้ย กีฬา

6 อ312 เด็กชายไกรสิทธ์ิ       จิตทวี บา้นโพนพอุง กีฬา

7 อ328 เด็กชายธนพนธ์       คูเมือง บา้นภูงา กีฬา

8 อ325 เด็กชายวัชรพล       สูงหา้งหว้า บา้นมหงิษาราม กีฬา

9 อ317 เด็กหญิงสุพชิชา        ศรีทอง บา้นเล้าข้าว กีฬา

10 407 เด็กชายธราธร        โยธาจันทร์ บา้นสระโพนทอง กีฬา

11 402 เด็กหญิงวิภารัตน ์      ทองไสย์ บา้นสระโพนทอง กีฬา

12 425 เด็กหญิงนภิาลักษณ์     สุดชารี บา้นหมอตา กีฬา

13 408 เด็กหญิงศศิภาภรณ์   พมิพา บา้นหมอตา กีฬา

14 อ320 เด็กชายศิริมงคล        แก่นโน บา้นหวัโทนมิตรภาพที่165ฯ กีฬา

15 438 เด็กชายอัษฎาพร    อ่อนสมัย บา้นเหม้าหนองข่าวิทยา กีฬา

16 อ334 เด็กหญิงอารยา         เรืองนาม บ้านเหว่อดงสวนผึ ง สุขนาคธรรม กีฬา

17 อ314 เด็กชายภานวิุชญ์      ค าสวาสด์ิ บ้านเหว่อดงสวนผึ ง(สุขนาคธรรม) กีฬา

18 อ302 เด็กชายกีรติ            ละอองศรี เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

19 421 เด็กชายสิงหาคม      วรลักษณ์ เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

20 อ304 เด็กชายอนล        พลลาภ เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

        รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/6  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด

     ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 422 เด็กชายนฤพทัธ์        หงษ์สระคู เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

2 412 เด็กชายวรัญญู          กัญญาค า เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

3 421 เด็กชายสิงหาคม      วรลักษณ์ เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

4 อ304 เด็กชายอนล            พลลาภ เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

5 404 เด็กชายอานสั          ศรีธงชัย เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

6 อ315 เด็กหญิงกิ่งกาญจน ์   บญุล้อม เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

7 410 เด็กหญิงชนภา         แข็งขัน เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

8 อ316 เด็กหญิงชนาภา       แข็งขัน เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

9 445 เด็กหญิงชุติมา        ธรรมเสนา เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

10 401 เด็กหญิงณัฐณิชา     วงศ์โสภา เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

11 403 เด็กหญิงวิจิตตรา        นลิสมบรูณ์ เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

12 424 เด็กหญิงศศิมาภรณ์   แซ่ซิม เมืองสุวรรณภูมิ กีฬา

13 443 เด็กชายธีรเทพ      ค าสวาสด์ิ เมืองใหม่สุวรรณภูมิ กีฬา

14 อ335 เด็กชายบอ่ชน

สะแบงตากทุง่สระแกโนน

พยอมประชาสรรค์ กีฬา

15 อ321 เด็กชายเอกรัตน ์     สดใส

สะแบงตากทุง่สระแกโนน

พยอมประชาสรรค์ กีฬา

16 418 เด็กชายกรรชัย        น  ากระจาย หนองแวง กีฬา

17 416 เด็กชายประพลเดช   ธรรมพนม หนองแวง กีฬา

18 417 เด็กชายพรหมพทิกัษ์   จอมมะฬา หนองแวง กีฬา

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

     ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

         รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/7  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 419 เด็กชายสิรวิชญ์       ทมิา หนองแวง กีฬา

2 435 เด็กชายธีวายุ         บวัเวช หว่านทา่สมอวิทยา กีฬา

3 436 เด็กชายพิทกัษ์        สูงสนิท หว่านทา่สมอวิทยา กีฬา

4 423 เด็กชายกิตติกาญจน์  ปอ้งสนาม หวัโทนมิตรภาพ กีฬา

5 431 เด็กชายภูมิภาส       หนิซุย หวัโทนมิตรภาพ กีฬา

6 อ313 เด็กชายณัฐพงษ์       สุดชาลี หวัโทนมิตรภาพที1่65 กีฬา

7 อ329 เด็กชายชัยมงคล      โพธิจักร์ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ กีฬา

8 อ331 เด็กชายธนากร       นิลสมบรูณ์ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ กีฬา

9 อ326 เด็กชายนักรบ         ลามนต์ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ กีฬา

10 437 เด็กหญิงรุ่งทวิา        บญุเบา้ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ กีฬา

11 434 เด็กหญิงสิริจรรยา    ดีธรรมมา อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ กีฬา

12 อ327 เด็กชายรัชชานนท์    จันทร์บญุ มี อนบุาล เมืองใหม่สุวรรณภูมิ  กีฬา

13 435 เด็กชายรวินทร์        เชิงหอม
14 527 เด็กชายพีรพล         พิมพ์ทา้ว การกุศลวัดยางเครือ วิทย์ - คณิต

15 อ402 เด็กชายปยิพัชร์         ผิวข า เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต

16 อ431 เด็กชายเพชรรัตน์       คงสิงห์ เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต

17 อ408 เด็กหญิงจิรัชยา       มงคลพิลา เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต

18 อ411 เด็กหญิงจิราพร     บญุเรืองฤทธ์ิ เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต

19 อ412 เด็กหญิงปณิดา      แก้วสมบติั เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

       ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

      รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/8  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 อ436 เด็กหญิงปณัฑิตา      โลกา เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต

2 อ435 เด็กหญิงศุภจิรา       นอ้ยปอ้ง เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต

3 อ430 เด็กหญิงสุภารัตน ์    ช่วงโชติ เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต

4 518 เด็กชายจิตติพฒัน ์   กองพล น  าค าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

5 อ442 เด็กหญิงนติยา        กันโพนงาม น  าค าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

6 517 เด็กหญิงปนดัดา      จันทร์แพ น  าค าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

7 อ432 เด็กชายธนวัตน ์      สาคร บางบัว (เพ่งตั งตรงจติรวิทยาคาร) วิทย์ - คณิต

8 514 เด็กหญิงอนธิุดา     ใจด า บา้นกอกแก้ว วิทย์ - คณิต

9 528 เด็กชายศุภโชค     สุหรา บา้นกู้กาสิงห์ วิทย์ - คณิต

10 525 เด็กหญิงนฤชล       เจริญ บา้นขี เหล็ก วิทย์ - คณิต

11 509 เด็กหญิงนฤมล       พวงพนัธ์ บา้นขี เหล็ก วิทย์ - คณิต

12 510 เด็กหญิงรัตนวรรณ  ศรีบวัลา บา้นขี เหล็ก วิทย์ - คณิต

13 508 เด็กหญิงสุภัสรา      แพนภูงา บา้นขี เหล็ก วิทย์ - คณิต

14 อ413 เด็กหญิงมณิสรา     พาราสี บา้นโคกทองคุรุราษฎร์พฒันา วิทย์ - คณิต

15 530 เด็กชายจักรพรรดิ   ช านาญ บา้นดอกไม้ วิทย์ - คณิต

16 533 เด็กหญิงปนดัดา    อ่อนหา บา้นดอนขาม วิทย์ - คณิต

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

       ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

      รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/9  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 532 เด็กหญิงวรกานต์    สาผาย บา้นดอนขาม วิทย์ - คณิต

2 512 เด็กหญิงวรัญญา    ค าหนิกอง บา้นดอนขาม วิทย์ - คณิต

3 515 เด็กหญิงกนกพร     เทยีมทดั บา้นโนนตาด วิทย์ - คณิต

4 537 เด็กหญิงชุติกาญจน ์ บญุมาศ บา้นโนนตาด วิทย์ - คณิต

5 540 เด็กหญิงนนัธิชา      ดีภูงา บา้นโนนตาด วิทย์ - คณิต

6 538 เด็กหญิงลักษิกา      ลาโสภา บา้นโนนตาด วิทย์ - คณิต

7 อ416 เด็กหญิงปทัมพร     สอาดย่ิง บา้นปลาค้าว วิทย์ - คณิต

8 531 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมื่นขัน บา้นปลาค้าว วิทย์ - คณิต

9 536 เด็กหญิงจรรยพร    ตันหง่าย บา้นเปลือยนอ้ยสุขสวัสด์ิ วิทย์ - คณิต

10 513 เด็กหญิงฐิติกานต์   เหล่าสองชั น บา้นโพนครกนอ้ย วิทย์ - คณิต

11 504 เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่นจัด บา้นโพนดวนสาวเอ้ วิทย์ - คณิต

12 อ446 เด็กหญิงกิตติมา      อบภิรมย์ บา้นโพนดวนสาวเอ้ วิทย์ - คณิต

13 523 เด็กชายสิริวัฒน ์     ลุมชะเนส บา้นโพนพอุง วิทย์ - คณิต

14 524 เด็กหญิงดาราวรรณ   เพิม่ศรี บา้นโพนพอุง วิทย์ - คณิต

15 522 เด็กหญิงมะลิวัลย์    สิงหน์นัท์ บา้นโพนพอุง วิทย์ - คณิต

16 526 เด็กหญิงอนนัตญา   เขียวสนาม บา้นโพนพอุง วิทย์ - คณิต

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

     ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………

         รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบและมอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1/10  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 502 เด็กหญิงกัลยา        ภูสนาม บา้นเม็กหางเหย วิทย์ - คณิต

2 507 เด็กชายอัศนี          แก้วเหล่าสูง บา้นยางเลิง วิทย์ - คณิต

3 อ403 เด็กชายณัฐชนน      ทะก๋า บา้นเล้าข้าว วิทย์ - คณิต

4 อ405 เด็กชายธนกฤษ       สีอ่อน บา้นเล้าข้าว วิทย์ - คณิต

5 อ438 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    บ ารุงตา บา้นเล้าข้าว วิทย์ - คณิต

6 อ439 เด็กหญิงวรัชยา บา้นเล้าข้าว วิทย์ - คณิต

7 อ437 เด็กหญิงอิงอร บา้นเล้าข้าว วิทย์ - คณิต

8 534 เด็กชายเกตุกวิน      สมอาษา บา้นสระโพนทอง วิทย์ - คณิต

9 535 เด็กชายธนพล        จะตุเทน บา้นสระโพนทอง วิทย์ - คณิต

10 อ423 เด็กหญิงวริณิภา      เพ็ชรอินทร์ บา้นสว่าง วิทย์ - คณิต

11 521 เด็กหญิงณัฐธิดา      บญุสม บา้นสาหร่าย วิทย์ - คณิต

12 อ426 เด็กชายณัฏฐกนต์    โพธ์ิส าโรง บา้นส าโรง วิทย์ - คณิต

13 อ425 เด็กชายธนภูมิ        พนมใหญ่ บา้นส าโรง วิทย์ - คณิต

14 อ417 เด็กหญิงพัณณิตา     สุริยะวงศ์ บา้นหนองยางหนองไผ่ วิทย์ - คณิต

15 516 เด็กหญิงสุชานันท ์   วรค า บา้นหนองแวง วิทย์ - คณิต

16 543 เด็กชายรัฐพงษ์       สุดชาลี บา้นหวัโทนมิตรภาพ วิทย์ - คณิต

สรุป   มามอบตัว      ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำ ควำมถนัด หมำยเหตุ

1 542 เด็กหญิงนันทภรณ์    สวัสด์ิพงษ์ บา้นหวัโทนมิตรภาพที่165ฯ วิทย์ - คณิต

2 529 เด็กชายนันทกานต์   แก้วเขียว บา้นเหม้าหนองข่าวิทยา วิทย์ - คณิต

3 214 เด็กชายปรมินทร์     วรรณจินดา โพนขวาวพิทยาคม วิทย์ - คณิต

4 อ434 เด็กชายภูวดล         พลหนิกอง โพนขวาวพิทยาคม วิทย์ - คณิต

5 519 เด็กหญิงนุวดี           ศรีธร โพนขวาวพิทยาคม วิทย์ - คณิต

6 อ401 เด็กชายธนกฤต        ค าแสน เมืองสุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต

7 506 เด็กชายภูมินทร์        มณีรัตน์ เมืองสุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต

8 อ404 เด็กชายอติรุจ          วัฒนา เมืองสุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต

9 501 เด็กชายอนุรัตน์        สนธิ เมืองสุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต

10 511 เด็กหญิงจันทร์ทมิา  ไชยด า เมืองสุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต

11 503 เด็กหญิงหนึ่งฤทยั   บรุาญนอก เมืองสุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต

12 544 เด็กหญิงธีรพร        สุทธิไชยา วัดปา่นาเชือก วิทย์ - คณิต

13 อ428 เด็กหญิงกาญจนา    แก้วละเอียด วัดพระยายัง วิทย์ - คณิต

14 541 เด็กหญิงฉัตรมณี      บญุจันทร์ หว้ยหนิลาด วิทย์ - คณิต

15 อ406 เด็กชายธีรภัทร       เจริญนนท์ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต

16 539 เด็กหญิงกวิสรา      เศษสมบรูณ์ อนบุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต

17 545 เด็กหญิงณิชานันท ์   อินทชัย เจริญศึกษา วิทย์ - คณิต
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