
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ห้องเรียนทั่วไป 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1 เด็กชายอัสนี ชุมพรศรี โรงเรียนบ้านหนองโน 

2 เด็กหญิงปวริศา ศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองโน 

3 เด็กชายศิริวรัตมุณี ดนดิลก โรงเรียนบ้านหนองโน 

4 เด็กชายวงศกร เจริญอาจ โรงเรียนบ้านหนองโน 

5 เด็กชายรภีร์พัฒน์ ไชวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

6 เด็กชายพลวัตร สวนมอญ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

7 เด็กชายเกษมพันธ์ สุริโย โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

8 เด็กหญิงปนัดดา สินธ์ภักดี โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

9 เด็กหญิงขวัญข้าว พันบุปผา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

10 เด็กหญิงวาสนา ไชยปัตถา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

11 เด็กชายเจษฎา โพธิ์สีลา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

12 เด็กชายเทพบัญชร วรรณบุตร โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

13 เด็กชายนิพิท พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

14 เด็กชายพงษกร นาคี โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

15 เด็กชายอำพล ราชอารี โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

16 เด็กหญิงรมย์นลิน สงวนรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

17 เด็กหญิงปริณดา ไชยแสง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

18 เด็กหญิงพิมพ์วิภา โพธิวัน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

19 เด็กหญิงบุษรา ศรีขัดเค้า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

20 เด็กชายปริญญา ไชยถา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

21 เด็กชายพรชัย ทองอยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

22 เด็กหญิงอรัญญา ถึงแสง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
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23 เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยดำ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

24 เด็กหญิงภัทรพร วงคำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

25 เด็กหญิงพลอยระรินทร์ พ้นทุกข์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

26 เด็กหญิงรัตนา มุกดา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

27 เด็กหญิงธนภรณ์ ป้องขวาพล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

28 เด็กหญิงกัญรัตน์ สงวนรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

29 เด็กชายพีรพัฒน์ อิติปิโซ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

30 เด็กชายยศพล ข่ายเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

31 เด็กชายสงกรานต์ คำพวง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

32 เด็กหญิงเขมิกา เยื่อใย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

33 เด็กหญิงนันท์ธยา ไชยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

34 เด็กหญิงอินทิรา วินทะไชย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

35 เด็กหญิงรุ่งทิวา ศิริโรม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

36 เด็หญิงอภิชญา จิตจักร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

37 เด็กหญิงณัฐกานต์ สุทธิบุญ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

38 เด็กชายณัฐนิช กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

39 เด็กชายธีรภัทร บุญเจริญธนากุล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

40 เด็กชายกิตติวัฒน์ ท้วมทวยหาญ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

41 ด.ช.ธันวา ค่ำโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

42 เด็กหญิงพัชรี พรมชาติ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

43 เด็กหญิงรัตนา ภาษี หนองสองห้อง 

44 เด็กชายณัฐภูมิ ชาวป่า โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

45 เด็กชายมหิศวร สร้อยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

46 เด็กหญิงอภิญญา ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

47 เด็กชายพัลภพ ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

48 เด็กหญิงอรปรียา ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 
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49 เด็กหญิงดวงสุดา ปราบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

50 เด็กชายสิรศักดิ์ น้ำบุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

51 เด็กชายสิริภัทร ทองแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

52 เด็กชายณัฐวุฒิ ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

53 เด็กชายยุทธพล จันทปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

54 เด็กหญิงปริยา พิลายนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

55 เด็กหญิงประกายมาศ ประกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

56 เด็กชายภานุพงศ์ แสงมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

57 เด็กหญิงสวามินี ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

58 เด็กหญิงวรกานต์ บุญสมัคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

59 เด็กชายณัฐนนท์ โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

60 เด็กหญิงศุภกานต์ อัฒะจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

61 เด็กหญิงบัณยกร วิเชียรชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

62 เด็กชายปรมินทร์ พวงปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

63 เด็กหญิงเปรมกมล นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

64 เด็กหญิงธนบดินทร์ ป้องศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

65 เด็กหญิงพิชญธิดา พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

66 เด็กหญิงยุวดี สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

67 เด็กหญิงเอมี่ กู๊ดแมน โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

68 เด็กหญิงธรรมพร ชัยมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

69 เด็กหญิงฐิติชญา ลำพาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

70 เด็กชายศุภกฤต อุ่นใจวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

71 เด็กชายกิตตินันท์ ด่านป้อม โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

72 เด็กหญิงพุทธิมา ไชยเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 

73 เด็กหญิงกุลธิดา ทองไชย์ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

74 เด็กหญิงวรัญธกานต์ ชัยสงคราม โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 
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75 เด็กหญิงบุญยานุช ธรรมลุน โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

76 เด็กหญิงวรธิดา แสงสุข โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

77 เด็กชายนวรัตน์ สวัสนะที โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

78 เด็กชายปนัดดา พรมชาติ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

79 เด็กหญิงวราภรณ์ ภักดีหาร โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

80 เด็กชายพันเอก บุตรสาร โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

81 เด็กชายกิตตินัย สังศรีโว โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

82 เด็กชายณัฐพล กันยาธง โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

83 เด็กชายธนันชัย รามภักด ี โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

84 เด็กชายมาวิน ปัญญาใส โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

85 เด็กหญิงสิภาลักษณ์ ไพเราะ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

86 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ รักษ์คูณธรรม โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

87 เด็กชายพงพิพัฒน์ อรัญนารถ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

88 เด็กหญิงกัลยาณี สุขส่ง โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

89 เด็กหญิงกมลชนก ไพรสูญ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

90 เด็กหญิงทิพย์สุดา สุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

91 เด็กชายนันทพงศ์ นาหนองขาม โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

92 เด็กหญิงธัญลักษ์ นาคะไชย โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

93 เด็กชายนัทธวัฒน์ โวหารลึก โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

94 เด็กชายอนุพงษ ์ศรีวะลม โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

95 เด็กชายนันทวุฒิ นันทา โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 

96 เด็กชายภัทรพล กองแก้ว โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 

97 เด็กชายชยางกูร พลเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 

98 เด็กหญิงมนต์นภา สุริยะกมล โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 

99 เด็กหญิงสกาวเดือน ไกยะสิท โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 

100 เด็กชายธนพัฒน์ ดุมเกษม โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 
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101 เด็กหญิงประภาวี พรมวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 

102 เด็กชายธีรภัทร์ ขันทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 

103 เด็กหญิงนิชานัลณ์ บุญมา โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 

104 เด็กชายเดชาพล สายปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 

105 เด็กชายพงษ์กรณ์ แวงวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 

106 เด็กหญิงภัทราพร พูนสวัสดิ์ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 

107 เด็กชายอดิศร ทองบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 

108 เด็กหญิงชัญญานุช สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 

109 เด็กชายสุพลเทพ สุวงค์ โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 

110 เด็กหญิงชุตินันท์ ปากดี โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 

111 เด็กชายธนกฤติ ช่างเหล็กปั้น โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 

112 เด็กหญิงอภิสรา ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 

113 เด็กหญิงรภัสกุล สุวรรณา โรงเรียนวัดบางสะแกใน 

114 เด็กหญิงเกษราวัลย์ สมน้ำคำ โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 

115 เด็กชายรตนะ เรืองพจนาปกรณ์ โรงเรียนเทพินวิทยา 

116 เด็กหญิงสิริโสภา พรมชาติ โรงเรียนบ้านบัวถนน 

117 เด็กหญิงสโรชา มันอาษา โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา 

118 เด็กหญิงชวิศา ราชปัญญา โรงเรียนชุมชนบางบ่อ 

119 เด็กชายนุชิต ไชยแสง โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

120 เด็กชายพีรพัฒน์ มะหิวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

121 เด็กชายวุฒิภัทร สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

122 เด็กชายชานน จันทร์มณี โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

123 เด็กชายขจรเกียรติ ไชยแสง โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

124 เด็กชายอริสร สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

125 เด็กชายสิปปกร ไชยแสง โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

126 เด็กชายธนวัฒน์ หิรัตพรม โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 
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127 เด็กชายศุภนัฐ สรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

128 เด็กชายกวิน เถาว์ชาลี โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

129 เด็กชายปิยะราช สุทธิชัย โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

130 เด็กหญิงปณิดา ไชยแสง โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

131 เด็กหญิงปราถนา สติพา โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

132 เด็กหญิงศิโรรัตน์ วงศ์กระโซ่ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

133 เด็กหญิงรุ่งวิมล ภาระดี โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

134 เด็กหญิงศรัลญา ไชยแสง โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

135 เด็กหญิงปฐมาวดี ประกอบสาย โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

136 เด็กหญิงสิราวรรณ บรรจงดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

137 เด็กหญิงชนิดาภา ชัยโชติ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

138 เด็กหญิงนัฐนิชา ปัดตังทานัง โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

139 เด็กหญิงสุพัตรา มิตรภาพ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

140 เด็กหญิงสุมินตรา ผังดี โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

141 เด็กชายสิริเดช เศษบุบผา โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ 

142 เด็กชายสิริศักดิ์ เศษบุบผา โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ 

143 เด็กชายธนชัย สุภ ี โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศ 

144 เด็กหญิงปรียากร ดรปัดสา โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศ 

145 เด็กชายปรเมศ ทิพเจริญ โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศ 

146 เด็กชายวรเมศ สมสวย โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศ 

147 เด็กชายอนุชิต พ่อสาน โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศ 

148 เด็กหญิงพสุธร พ้ืนอินทร์ โรงเรียนหนองคำวิทยา 

149 เด็กหญิงวิชญาดา ไชยศรีทา โรงเรียนหนองคำวิทยา 

150 เด็กหญิงธัญพร แพพา โรงเรียนหนองคำวิทยา 

151 เด็กหญิงฐิดาภา นิระพงษ์ โรงเรียนหนองคำวิทยา 

152 เด็กหญิงธนพร แพงพา โรงเรียนหนองคำวิทยา 
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153 เด็กหญิงสุวิตา หลักกระโทก โรงเรียนหนองคำวิทยา 

154 เด็กชายสุรเชษฐ์ สกุลลี โรงเรียนหนองคำวิทยา 

155 เด็กหญิงกัลยา แก้วสีลา โรงเรียนหนองคำวิทยา 

156 เด็กหญิงสุพรรษา เกษรอังกาบ โรงเรียนหนองคำวิทยา 

157 เด็กชายเกรียงไกร สิงหาอาจ โรงเรียนหนองคำวิทยา 

158 เด็กหญิงปภากรณ์ สิงหาอาจ โรงเรียนหนองคำวิทยา 

159 เด็กหญิงพรสวรรค์ วิชัยศรี โรงเรียนหนองคำวิทยา 

160 เด็กชายอัศวิน ขจรลง โรงเรียนหนองคำวิทยา 

161 เด็กหญิงอัญชพร ลือจันดา โรงเรียนหนองคำวิทยา 

162 เด็กหญิงพิชามญชุ์ มาตย์ผล โรงเรียนหนองคำวิทยา 

163 เด็กชายจิรานุวัฒน์ แสงสุข โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

164 เด็กหญิงวารุณี พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยทราย 

165 เด็กชายประดับเกียรติ เลหิรัญ   

166 เด็กหญิงณัฐวิภา ภูมิกลาง ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

   

   

   
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้องเรียนเทียบเคียงห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 เด็กชายโชติกุล  สงานรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 

2 เด็กชายคณิศร  ไชยฉลาด 
 

3 เด็กชายเจษฎากรณ์  ทวีสิทธิ์ 
 

4 เด็กชายพงศธร  สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

5 เด็กหญิงจิราภา  ชรารัตน์  โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศ 

6 เด็กชายชลธาร  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

7 เด็กหญิงพุทธิมา ไชยเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเมย 

8 เด็กหญิงลิลดา นครชัย เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 

9 เด็กหญิงมิรันตรี สิงห์พะเนา โรงเรียนบ้านหนองโน 

10 เด็กหญิงฐิติมา ตระกูลวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองโน 

11 เด็กชายวันชนะ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

12 เด็กหญิงวรรวิภา ถาวร โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 

13 เด็กชายจิรพนธ์  นนท์วงษา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

14 เด็กหญิงนัทธิดา  สุทธิมล โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 

15 เด็กหญิงฐิตารีย์  พงศ์ธนัตพร                                                            โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

16 เด็กชายอริสร สุวรรณวงศ์  

17 เด็กหญิงภัทรธิดา สีลา โรงเรียนหนองคำวิทยา 

18 เด็กหญิงณัฐวดี ประธรรมสาร โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 

19 เด็กชายธราดล ใจคง โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 

   

   

 


