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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำเดิม สำยกำรเรียน ลำยมอืช่ือ

หม
ำย

เห
ตุ

1 อ104 นางสาวสุชาวดี       ปอ้งเขต น า้ค้าใหญ่วิทยา อังกฤษ - จีน

2 อ106 นางสาวณัฐชา       เต่าสระคู เมืองจ้าปาขัน อังกฤษ - จีน

3 อ109 นางสาวนนัทชิา     พรมพลิา หนองยางวิทยาคม อังกฤษ - จีน

4 120 นายวุฒิชัย           เพง็น า้ค้า ทุง่ศรีเมืองวิทยา อังกฤษ - จีน

5 122 นางสาวจุฬารัตน ์   สักการี บอ่พนัขันวิทยา อังกฤษ - จีน

6 121 นางสาวจิรประภา   สิงหน์นัท์ วังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อังกฤษ - จีน

7 อ214 นายธีรวัฒน ์         ขานหวัโทน การกุศลบา้นยางเครือ อังกฤษ - สังคม

8 อ203 นางสาวกชกร        วงค์เสนา จานเตยวิทยาประชาสรรค์ อังกฤษ - สังคม

9 236 นางสาวขวัญนภา   สิงโพนงาม จานเตยวิทยาประชาสรรค์ อังกฤษ - สังคม

10 243 นางสาวจิรนนัท ์    วรรณสอน จานเตยวิทยาประชาสรรค์ อังกฤษ - สังคม

11 239 นางสาววราภรณ์   เทนิสะเกตุ จานเตยวิทยาประชาสรรค์ อังกฤษ - สังคม

12 อ215 นายมนญู            บญุสอน ชุมชุดวัดบางโค อังกฤษ - สังคม

13 223 นางสาวปนดัดา     แสนพล ทุง่ศรีเมืองวิทยา อังกฤษ - สังคม

14 235 นางสาวกานต์มณี    ศรีล้าโกน บอ่พนัขันวิทยา อังกฤษ - สังคม

15 233 นางสาวพชัรวิภา     มรชมชูพงษ์ บอ่พนัขันวิทยา อังกฤษ - สังคม

16 234 นางสาวรุริญา        อินทมาตย์ บอ่พนัขันวิทยา อังกฤษ - สังคม

17 อ208 นางสาวดวงจันทร์   จันทร์คูเมือง บา้นคูดินทราย อังกฤษ - สังคม

18 อ212 นางสาวเนตรชนก    วงศ์ค้า บา้นคูดินทราย อังกฤษ - สังคม

19 อ213 นายภูวรินทร์          พนัธ์ส้าโรง บา้นคูดินทราย อังกฤษ - สังคม

20 อ220 นางสาวจิดารินทร์   เทพราช บา้นล้าโกน(คุรุรัฐราษฎร์พฒันา) อังกฤษ - สังคม

21 อ202 นายกรวิชญ์         ประทมุ บา้นสระโพนทอง อังกฤษ - สังคม

22 อ211 นายทนิภัทร         ขุนวิงวอน บา้นสระโพนทอง อังกฤษ - สังคม

23 242 นางสาวพมิ         รักษาธรรม บา้นหนองแล้ง อังกฤษ - สังคม

24 240 นางสาวลลิตถัทร์   เสนามาตย์ บา้นหนองแล้ง อังกฤษ - สังคม

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

       รำยช่ือนักเรยีนมอบตัว(นักเรยีนใหม)่  ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4/1  ปีกำรศึกษำ 2565 

สำยกำรเรยีนภำษำอังกฤษ - จีน  และ ภำษำอังกฤษ - สังคม

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

โรงเรยีนสุวรรณภูมวิิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำรอ้ยเอ็ด
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำเดิม สำยกำรเรียน ลำยมอืช่ือ

หม
ำย

เห
ตุ

1 241 นางสาววริสา      ปราบหนองบวั บา้นหนองแล้ง อังกฤษ - สังคม

2 245 นายนติิวัฒน ์       สารรัมย์ บา้นหนองแล้ง อังกฤษ - สังคม

3 244 นายรัฐพงษ์         จันทงาม บา้นหนองแล้ง อังกฤษ - สังคม

4 227 นางสาวฐิติกานต์   หงษ์ค้ามี บา้นหา้งหว้า(คุรุประชาสรรค์) อังกฤษ - สังคม

5 224 นางสาวธนญัญา   นวลศรี บา้นหา้งหว้า(คุรุประชาสรรค์) อังกฤษ - สังคม

6 226 นางสาวธิดารัตน ์ ศิริโรจนสั์มพนัธ์ บา้นหา้งหว้า(คุรุประชาสรรค์) อังกฤษ - สังคม

7 225 นางสาววาสนา     สานนัท์ บา้นหา้งหว้า(คุรุประชาสรรค์) อังกฤษ - สังคม

8 อ218 นางสาววัชราทพิย์     แก้วสมบติั บา้นฮ่องสังข์ อังกฤษ - สังคม

9 อ206 นางสาวกนกรัตน ์  สิงหด์งเมือง เมืองจ้าปาขัน อังกฤษ - สังคม

10 อ201 นางสาวสิริมาดา     ค้าผาย เมืองจ้าปาขัน อังกฤษ - สังคม

11 อ207 นายอดิศร           สุขหนองหว้า เมืองจ้าปาขัน อังกฤษ - สังคม

12 230 นางสาววรรณวลี    วรวงศ์ เมืองทุง่วิทยา อังกฤษ - สังคม

13 229 นางสาวสิริวิดา    แก้ววงษ์วาลย์ เมืองทุง่วิทยา อังกฤษ - สังคม

14 231 นายณัฐชนนท ์    สรรพโภชน์ เมืองทุง่วิทยา อังกฤษ - สังคม

15 อ210 นางสาวกวินธิดา    แวงโสธรณ์ ฤทธิณรงค์รอน อังกฤษ - สังคม

16 228 นางสาวจิตรกัญญา   คลาดคล้าย วัดอุดมรังสี อังกฤษ - สังคม

17 อ216 นางสาวกิตติยา    เสนภูงา สุวรรณภูมิพทิยไพศาล อังกฤษ - สังคม

18 อ217 นายอัมรินทร์      งอมสระคู สุวรรณภูมิพทิยไพศาล อังกฤษ - สังคม

19 232 นายเพรียวพนัธ์     ลุนลาดชิด สุวรรณภูมิวิทยาลัย อังกฤษ - สังคม

20 237 นางสาวภัทรศยา   บญุภา จานเตยวิทยาประชาสรรค์ อังกฤษ-สังคม

21 338 นางสาวภัทรธิดา   แก้วใส ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ กีฬา

22 335 นายภาสกร        เจริญสุข ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ กีฬา

23 337 นายวีระวัฒน ์    ธนะศรี ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ กีฬา

24 336 นายโอฬาร      พรมสอน ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ กีฬา

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

สำยกำรเรยีนภำษำอังกฤษ - สังคม และ กีฬำ

       รำยช่ือนักเรยีนมอบตัว(นักเรยีนใหม)่  ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4/2  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรยีนสุวรรณภูมวิิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำรอ้ยเอ็ด
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำเดิม สำยกำรเรียน ลำยมอืช่ือ

หม
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เห
ตุ

1 339 นายปญุญพฒัน ์   พนัธ์ส้าโรง ทุง่ศรีเมืองวิทยา กีฬา

2 342 นายคมกริช         สมหนองบวั บอ่พนัขันวิทยา กีฬา

3 340 นายธิติวุฒิ        หนโูพนทนั บอ่พนัขันวิทยา กีฬา

4 343 นายศุภฤกษ์     ทะนาเวชย์ บอ่พนัขันวิทยา กีฬา

5 341 นายอภิยุทธ์     ลาสองชั น บอ่พนัขันวิทยา กีฬา

6 344 นางสาวสุพชัชา    สมปาง บา้นหนองแล้ง กีฬา

7 346 นายณภัทร         ทองศรี สุวรรณภูมิวิทยาลัย กีฬา

8 345 นายวัชรพล       ภูสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย กีฬา

9 อ311 นางสาวชฎาภรณ์       หริค้าภา กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กีฬา 

10 อ314 นายภูริทตั            ขาดรัมย์ ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ กีฬา 

11 อ309 นางสาวนชิาดา        ปรุะศรี น า้ค้าใหญ่วิทยา กีฬา 

12 อ318 นายธีรวัฒน ์          อ้อมแก้ว บา้นคูดินทราย กีฬา 

13 อ303 นางสาวกรรณิกา   วงค์เครือวัลย์ บา้นสระโพนทอง กีฬา 

14 อ302 นางสาวณัฐธิดา     ลากลาง บา้นสระโพนทอง กีฬา 

15 อ304 นางสาวอรวรรณ    สิทธิจันทร์ บา้นสระโพนทอง กีฬา 

16 อ305 นายณัฐพล           ลากลาง บา้นสระโพนทอง กีฬา 

17 อ306 นายธนกร            จันทลักขณา บา้นสระโพนทอง กีฬา 

18 อ317 นางสาวศุพชัชา     สมปาง บา้นหนองแล้ง กีฬา 

19 อ322 นายณัฐติพงษ์       ดีสองชั น บา้นหนองอีเข็ม กีฬา 

20 อ323 นายนพรัตน ์         ศรีหาญ บา้นหนองอีเข็ม กีฬา 

21 อ319 นายกิตติกวิน         วิชัย ปทมุคงคา กีฬา 

22 อ315 นายพรภวิย์          นวลไทย โพนงามพทิยานกุูล กีฬา 

23 อ320 นายชัยวัฒน ์         สีโล สุวรรณภูมิพทิยไพศาล กีฬา 

24 อ301 นางสาวปยิธิดา      บญุม่วงมา สุวรรณภูมิวิทยาลัย กีฬา 

25 อ316 นายอชิระ           ธนทรัพย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย กีฬา 

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

       รำยช่ือนักเรยีนมอบตัว(นักเรยีนใหม)่  ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4/3  ปีกำรศึกษำ 2565 
โรงเรยีนสุวรรณภูมวิิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำรอ้ยเอ็ด

สำยกำรเรยีนกีฬำ  
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำเดิม สำยกำรเรียน ลำยมอืช่ือ

หม
ำย

เห
ตุ

1 429 นายศิศิรกรณ์    ค้ามูล บา้นสาหร่าย คอมพวิเตอร์

2 อ519 นางสาวกันติยา        ผลาผล น า้ค้าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

3 อ528 นางสาวฐิติภาวลี         ผลาผล น า้ค้าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

4 อ530 นางสาวภัทรภรณ์     ลาหวัโทน น า้ค้าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

5 อ527 นางสาววิราวรรณ     เวียงฆ้อง น า้ค้าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

6 อ517 นางสาวศิราวรรณ     ศรีจันทร์ น า้ค้าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

7 อ522 นายธนกฤติ          เสนกระจาย น า้ค้าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

8 อ529 นายภัคพล             โลเกต น า้ค้าใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิต

9 594 นางสาวเกวลี       ทบัแจง บอ่พนัขันวิทยา วิทย์ - คณิต

10 593 นางสาวทพิวรรณ    ลาสองชั น บอ่พนัขันวิทยา วิทย์ - คณิต

11 592 นายณัฐภูมิ        สอนค้าดี บอ่พนัขันวิทยา วิทย์ - คณิต

12 583 นายปยิพงษ์        หมื่นขัน บอ่พนัขันวิทยา วิทย์ - คณิต

13 อ512 นางสาววนดิา          นามวิชา บา้นคูดินทราย วิทย์ - คณิต

14 608 นายอภิชัย       หลวงสมบติั บา้นยางเครือ-ด่านนอ้ย วิทย์ - คณิต

15 อ511 นางสาวนชุจรี          บญุศรีเมือง บา้นล้าโกน วิทย์ - คณิต

16 อ531 นายอดิเทพ         ศรีทอง บา้นล้าโกน(คุรุรัฐราษฎร์พฒันา) วิทย์ - คณิต

17 599 นางสาวชลดา       ไหมน า้ค้า บา้นหนองแล้ง วิทย์ - คณิต

18 600 นางสาววรรณิดา   ปราบหนองบัว่ บา้นหนองแล้ง วิทย์ - คณิต

19 596 นางสาวธนชัญา      กรมแสง บา้นหนิกอง วิทย์ - คณิต

20 597 นางสาวพมิพวิ์ภา   บญุสวาสด์ิ บา้นหนิกอง วิทย์ - คณิต

21 598 นางสาววรินทร    โกมุด บา้นหนิกอง วิทย์ - คณิต

22 587 นางสาวกิตติยา     สมบติัหล้า เมืองจ้าปาขัน วิทย์ - คณิต

23 585 นางสาวจิดาภา     โพธ์ิไทย เมืองจ้าปาขัน วิทย์ - คณิต

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

       รำยช่ือนักเรยีนมอบตัว(นักเรยีนใหม)่  ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4/4  ปีกำรศึกษำ 2565 
โรงเรยีนสุวรรณภูมวิิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำรอ้ยเอ็ด

สำยกำรเรยีนวิทย์ - คอมพิวเตอร ์และ วิทย์ - คณิต 

ไม่มามอบตัว    ชาย ……………...   หญิง ………………………. รวม ……………
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ช่ือ - สกุล สถำนศึกษำเดิม สำยกำรเรียน ลำยมอืช่ือ

หม
ำย

เห
ตุ

1 อ523 นายชาคริส     สิงหด์งเมือง เมืองจ้าปาขัน วิทย์ - คณิต

2 อ508 นางสาวทกัศิณาวรรณ   พื นฉลาด วัดแจ่มอารมณ์ วิทย์ - คณิต

3 607 นางสาวภครดี      เศรษโฐ สุวรรณภูมิพทิยไพศาล วิทย์ - คณิต

4 อ507 นางสาวอัญชญาภรณ์  พรมสาร สุวรรณภูมิพทิยไพศาล วิทย์ - คณิต

5 อ506 นางสาวปยินชุ    พมิพห์นองหว้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์ - คณิต

6 อ505 นางสาวพลอยชนก   วงศ์สอน สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์ - คณิต

7 อ504 นางสาวพชัรีภรณ์    ทะวะลัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์ - คณิต

8 อ501 นางสาวมลัยพร    นนัทไ์สย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์ - คณิต

9 อ502 นายคณาธิป        พนัธุชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์ - คณิต

10 604 นายชลิต            เภาพาส สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์ - คณิต

11 603 นายณัฐกฤต        ค้าบศุย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์ - คณิต

12 อ514 นายปริญญาพฒัน ์    เพยีรดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์ - คณิต

13 590 นางสาวจิดาพร     กะการดี โสภาพพทิยาภรณ์ วิทย์ - คณิต

14 591 นางสาวสุภาพร      สิงหสุ์ข โสภาพพทิยาภรณ์ วิทย์ - คณิต

15 586 นางสาวอรุณรัตน ์   ศรีทร โสภาพพทิยาภรณ์ วิทย์ - คณิต

16 589 นางสาวไอลดา      วงศ์สระคู โสภาพพทิยาภรณ์ วิทย์ - คณิต

17 588 นายศดานนัท ์       สุขรัตน์ โสภาพพทิยาภรณ์ วิทย์ - คณิต

18 อ526 นางสาวอนชุศรา    สังข์งาม หนองผึ งวิทยาคาร วิทย์ - คณิต

19 609 นางสาวอุไรพร     สรสิทธ์ิ ทุง่หลวงพลับพลาไชย วิทย์-คณิต

20 606 นายณัฐชนม       อาณาเขตต์ บอ่พนัขันวิทยา วิทย์-คณิต

21 595 นายแสนชัย        วังภูงา บอ่พนัขันวิทยา วิทย์-คณิต

22 584 นายธนวัมน ์      แก้วสองชั น บา้นหา้งหว้า(คุรุประชาสรรค์) วิทย์-คณิต

23 601 นางสาวปลิตตา     วรวงษ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์-คณิต

24 602 นางสาวสุพรรษา   เทยีมวิสัย สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์-คณิต

25 605 นายสิริปญัญา     อะทาโส สุวรรณภูมิวิทยาลัย วิทย์-คณิต

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

สำยกำรเรยีนวิทย์ - คณิต

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

       รำยช่ือนักเรยีนมอบตัว(นักเรยีนใหม)่  ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4/5  ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรยีนสุวรรณภูมวิิทยำลัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำรอ้ยเอ็ด
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