
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายสิรศักดิ์ น้ำบุ่น   

2 เด็กชายนันทพงศ์ นาหนองขาม   

3 เด็กชายณัฐวุฒิ ถึงแสง   

4 เด็กชายปรมินทร์ พวงปัญญา   

5 เด็กชายธนพัฒน์ ดุมเกษม   

6 เด็กชายกวิน เถาว์ชาลี   

7 เด็กชายสิริภัทร ทองแสง   

8 เด็กชายวรเมศ สมสวย   

9 เด็กชายปริญญา ไชยถา   

10 เด็กชายณัฐนิช กล้าหาญ   

11 เด็กชายวงศกร เจริญอาจ   

12 เด็กชายณัฐนนท์ โพธิจักร   

13 เด็กชายมหิศวร สร้อยสิงห์  

14 เด็กชายมาวิน ปัญญาใส   

15 เด็กชายอดิศร ทองบุญเมือง   

16 เด็กชายอภิวัฒน์ สัสสี   

17 เด็กชายพันเอก บุตรสาร   

18 เด็กหญิงรุ่งวิมล ภาระดี   

19 เด็กหญิงสุมินตรา ผังดี   

20 เด็กหญิงอรัญญา ถึงแสง   

21 เด็กหญิงประกายมาศ ประกิ่ง   

22 เด็กหญิงบุญยานุช ธรรมลุน   

23 เด็กหญิงบุษรา ศรีขัดเค้า   

24 เด็กหญิงรุ่งทิวา ศิริโรม   

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

25 เด็กหญิงพิชญธิดา พรมชาติ  

26 เด็กหญิงนัฐนิชา ปัดตังทานัง   

27 เด็กหญิงฐิติชญา ลำพาย   

28 เด็กหญิงชวิศา ราชปัญญา   

29 เด็กหญิงสิริโสภา พรมชาติ   

30 เด็กหญิงเกษราวัลย์ สมน้ำคำ   

31 เด็กหญิงสิราวรรณ บรรจงดิษฐ์   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายยุทธพล จันทปัญญา   

2 เด็กชายพัลภพ ถึงแสง   

3 เด็กชายขจรเกียรติ ไชยแสง   

4 เด็กชายเจษฎากรณ์  ทวีสิทธิ์   

5 เด็กชายธนวัฒน์ หิรัตพรม   

6 เด็กชายอริสร สุวรรณวงศ์   

7 เด็กชายธนชัย สุภ ี   

8 เด็กชายณัฐภูมิ ชาวป่า   

9 เด็กชายพงษ์กรณ์ แวงวรรณ   

10 เด็กชายชยางกูร พลเยี่ยม   

11 เด็กชายพีรพัฒน์ อิติปิโซ   

12 เด็กชายจิรานุวัฒน์ แสงสุข   

13 เด็กชายธันวา ค่ำโพธิ์   

14 เด็กชายสิปปกร ไชยแสง   

15 เด็กชายปรเมศ ทิพเจริญ   

16 เด็กชายธนันชัย รามภักด ี   

17 เด็กชายพรชัย ทองอยู่สุข  

18 เด็กหญิงศิโรรัตน์ วงศ์กระโซ่   

19 เด็กหญิงศรัลญา ไชยแสง   

20 เด็กหญิงฉันท์ชยา ไชยธงรัตน์   

21 เด็กหญิงเปรมกมล นามมนตรี   

22 เด็กหญิงอภิญญา ไชยแสง   

23 เด็กหญิงยุวดี สวัสดิ์นะที   

24 เด็กหญิงชนิดาภา ชัยโชติ   

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

25 เด็กหญิงทิพย์สุดา สุโพธิ์   

26 เด็กหญิงสกาวเดือน ไกยะสิท   

27 เด็กหญิงอภิสรา ฐานเจริญ   

28 เด็กหญิงกัลยาณี สุขส่ง   

29 เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยดำ   

30 เด็กหญิงธนภรณ์ ป้องขวาพล  

31 เด็กหญิงปฐมาวดี ประกอบสาย  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายภานุพงศ์ แสงมูล   

2 เด็กชายอนุพงษ ์ศรีวะลม   

3 เด็กชายนุชิต ไชยแสง   

4 เด็กชายศุภนัฐ สรสิทธิ์   

5 เด็กชายวุฒิภัทร สิงห์ทอง   

6 เด็กชายเดชาพล สายปัญญา   

7 เด็กชายณัฐพล กันยาธง   

8 เด็กชายทัศธนากร ศรีคร   

9 เด็กชายกิตติวัฒน์ ท้วมทวยหาญ   

10 เด็กชายศุภกฤต อุ่นใจวงษ์   

11 เด็กชายศักดิ์ตะวัน สกุลทอง   

12 เด็กชายสงกรานต์ คำพวง   

13 เด็กชายกิตตินันท์ ด่านป้อม   

14 เด็กชายนวรัตน์ สวัสนะที   

15 เด็กชายชานน จันทร์มณี   

16 เด็กชายยศพล ข่ายเพ็ชร   

17 เด็กชายปิยะราช สุทธิชัย   

18 เด็กหญิงสวามินี ถึงแสง   

19 เด็กหญิงวรกานต์ บุญสมัคร   

20 เด็กหญิงกุลธิดา ทองไชย์   

21 เด็กหญิงสุพัตรา มิตรภาพ   

22 เด็กหญิงวาสนา ไชยปัตถา   

23 เด็กหญิงดวงสุดา ปราบสูงเนิน   

24 เด็กหญิงบัณยกร วิเชียรชัย   

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

25 เด็กหญิงณัฐกานต์ สุทธิบุญ   

26 เด็กหญิงปริณดา ไชยแสง   

27 เด็กหญิงวิภาวี ผลจันทร์   

28 เด็กหญิงชัญญานุช สายรัตน์   

29 เด็กหญิงอรปรียา ชื่นใจ   

30 เด็กหญิงปณิดา ไชยแสง   

31 เด็กหญิงสุพรรษา สายรัตน์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายเกษมพันธ์ สุริโย   

2 เด็กชายเจษฎา โพธิ์สีลา   

3 เด็กชายเทพบัญชร วรรณบุตร   

4 เด็กชายธีรภัทร์ ขันทองคำ   

5 เด็กชายธีรภัทร บุญเจริญธนากุล   

6 เด็กชายสิริเดช เศษบุบผา   

7 เด็กชายสิริศักดิ์ เศษบุบผา   

8 เด็กชายสุพลเทพ สุวงค์   

9 เด็กหญิงขวัญข้าว พันบุปผา   

10 เด็กหญิงเขมิกา เยื่อใย   

11 เด็กหญิงชุตินันท์ ปากดี   

12 เด็กหญิงณัฐวิภา ภูมิกลาง   

13 เด็กหญิงธรรมพร ชัยมุงคุณ   

14 เด็กหญิงธัญลักษ์ นาคะไชย   

15 เด็กหญิงนิชานัลณ์ บุญมา   

16 เด็กหญิงปนัดดา สินธ์ภักดี   

17 เด็กหญิงประภาวี พรมวงค์   

18 เด็กหญิงปราถนา สติพา   

19 เด็กหญิงปรียากร ดรปัดสา   

20 เด็กหญิงปวริศา ศรีฤทธิ์   

21 เด็กหญิงพัชรี พรมชาติ   

22 เด็กหญิงพิชชา ขาวงาม   

23 เด็กหญิงภัทรพร วงคำจันทร์   

24 เด็กหญิงภัทราพร พูนสวัสดิ์   

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

25 เด็กหญิงรภัสกุล สุวรรณา   

26 เด็กหญิงรัตนา มุกดา   

27 เด็กหญิงวรัญธกานต์ ชัยสงคราม   

28 เด็กหญิงศุภกานต์ อัฒะจักร   

29 เด็กหญิงสโรชา มันอาษา   

30 เด็กหญิงอินทิรา วินทะไชย   

31 เดก็หญิงอภิชญา จิตจักร   

 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1ปีการศึกษา 2565 (สายการเรียนวิทย์-คณิต) 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นายธีระกานต์ ใจคง   

2 นายนิธิวัฒน์ รัตนวงศ ์   

3 นายพลาธิป  บุญสินพร้อม   

4 นายมนัสฐปัน  ผังค ี   

5 นายวุฒิชัย  ธรรมผล   

6 นายส่งศักดิ์  ไชยวงศ์   

7 นายสัญชัย ทิพเหลือง   

8 นางสาวกรวรรณ  ค่อนดี   

9 นางสาวกิตติยา  ศรีพงษ์ชู   

10 นางสาวกีรติกาญจน์  ไวฉลาด   

11 นางสาวขวัญฤดี  เวียงสิมา   

12 นางสาวชนิดา  สงเคราะห ์   

13 นางสาวชัญญานุช  ชนะวงศ ์   

14 นางสาวฑิตยา พรมชาติ   

15 นางสาวณัฐธิดา  ดาบสมเด็จ   

16 นางสาวณัฐธิดา  บัวสอาด   

17 นางสาวณัฐวดี  แสงมูล   

18 นางสาวธัญญา  ไชยธงรัตน์   

19 นางสาวนภัสสร  พลเยี่ยม   

20 นางสาวน้ำฝน  พลเยี่ยม   

21 นางสาวเบญจรัตน์  ยศบุญ   

22 นางสาวเบญจสิริ  พละกรต   

23 นางสาวปนัฐดา  คำสาสิน   

24 นางสาวปาลิตา  สาระวิถี  

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

25 นางสาวพราวรวี   เวียงใต้   

26 นางสาวภัททิยา  ปากสีมล   

27 นางสาวรัชวิภา  มะระโช   

28 นางสาววาสนา  บุญปก   

29 นางสาวสิตานัน  สุริโย   

30 นางสาวสุชาดา  บุดดา   

31 นางสาวสุชาดา แสนอยู ่  

32 นางสาวสุธารส  พลเยี่ยม  

33 นางสาวสุธิมา  กิ่งแก้ว  

34 นางสาวอนภิชฌา  เรือพจนาปกรณ์  

35 นางสาวอภิชญา  ปวงสุข  

36 นางสาวอภิชญา  พันธ์บุษผา  

37 นางสาวอุบลวรรณ  แสนศักดิ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ปีการศึกษา 2565 (สายการเรียนวิทย์-คณิต) 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นายกริชเพชร วงศ์จันดา   

2 นายกิตติ  กองแก้ว   

3 นายกิตติธัช  ทาปลัด   

4 นายขจรยศ เกกาฤทธ์   

5 นายคริสต์มาส ตาลไธสงค์   

6 นายโชคชนะพล พลซื่อ   

7 นายถวัลย์  เรียบจ้อก้อ   

8 นายธณวัฒน์  รักพร้า   

9 นายธนพัฒน์ ศรีพวงษ์   

10 นายธวัชชัย คำตื้อ   

11 นายปิยะพล  กุลวงค ์    

12 นายพงศกร  อาจศัตรู   

13 นายสุรพัศ  กันยุตะ   

14 นางสาวกัลยา นาทวี   

15 นางสาวเกศินี โพธิจักร   

16 นางสาวแก้วตา ศรีสุขา   

17 นางสาวขวัญจิรา  วรรณสา   

18 นางสาวจารุณี ชมบุตรศรี   

19 นางสาวจิราวรรณ  พิมพิลา   

20 นางสาวจิราวรรณ  พิมพิลา   

21 นางสาวชนนิกานต์  ยังเรือง   

22 นางสาวชลนิภา  เทียบถึง   

23 นางสาวณัฐกาญ ปลีประโคน   

24 นางสาวณัฐพร พลซื่อ  

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

25 นางสาวธารวรินทร์  ส่องแสง   

26 นางสาวปรางทิพย์ คนซื่อ   

27 นางสาวพรนภา สารบรรณ์   

28 นางสาวพรหมพร  สาธุการ   

29 นางสาวพัชรินทร์  โคตุเคน   

30 นางสาวพิชามญธุ์ อุประ   

31 นางสาวมนัสพร  สมณสิงห์  

32 นางสาววชิดา  จันทร์เขียว  

33 นางสาววิราวรรณ บุญม ี  

34 นางสาวสุกัญญา ประเสริฐสังข์  

35 นางสาวอรทัย  กองอุดม  

36 นางสาวอรปรียา  พัฒนโชติ  

37 นางสาวอินทิรา อินทะญาติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ปีการศึกษา 2565 (สายการเรียนภาษา-สังคม) 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นายกฤศนรัตน์ อ่อนพุทธา   

2 นายเกริกเกียรติ  ไชยแสง   

3 นายเกริกพล  ไชยแสง   

4 นายจุลจักร ศรีกา   

5 นายณัฐพนธ์  สิงยะเมือง   

6 นายปารมิยา ภักดีวุธ   

7 นายพงศ์พิพัฒน์ ไผ่มณี   

8 นายภาคิน รินสาธร   

9 นายวายุ วิลัยหล้า   

10 นางสาวกนกกาญจน์  บุตรสาร   

11 นางสาวขวัญข้าว  กาสำโรง   

12 นางสาวจารุวรรณ อินกง   

13 นางสาวจิดาภา  หวายฤทธิ์   

14 นางสาวฉัตรแก้ว  เทือกกอง   

15 นางสาวชญาดา  จันทร์เจือ   

16 นางสาวญาณิศา  ทัดช่อม่วง   

17 นางสาวญาณิศา  บริบาล   

18 นางสาวธนัชชา  ศักดิ์ศร ี   

19 นางสาวธนัชพร สารเฉวต   

20 นางสาวธัญธิดา ศุภศร   

21 นางสาวเบญญาภา พลเยี่ยม   

22 นางสาวพัทธ์ธีรา รักษาภักดี   

23 นางสาวพิชญา  พายุบุตร   

24 นางสาวเพียงขวัญ  คันสิน  

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

25 นางสาวภัทรภา  โสวะภาพ   

26 นางสาวภัทราภรณ์  มาปะเม   

27 นางสาววณีญา  สีขาวรส   

28 นางสาววรัญญา  ปวงสุข   

29 นางสาววรัญญา สุขใจ   

30 นางสาววิศรุตา  ศรีโกตะเพชร   

31 นางสาวศศิกานต์ มงคลรัตน์  

32 นางสาวสุวลี  โคตพรม  

33 นางสาวอนัชภา  จัตตุเรศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 ปีการศึกษา 2565 (สายการเรียนการงานอาชีพ) 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นายจิรวัฒน์ จันเจือ   

2 นายธนกร จุลทะกอง   

3 นายธาวิน  ถินพนา   

4 นายปิ่นเพชร เสาะใสย   

5 นายภานุพัฒน์  ไชยดำ   

6 นายศุภกิตติ์  กำแก้ว   

7 นายศุภสิน ไชยแสง   

8 นายสิรภพ  พลเยี่ยม   

9 นายสิรภัทร  สุขโข   

10 นางสาวยุวรินทร์ โสมาบุตร  

11 นางสาวอภิญญา  ศรีบุญโรจน์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ปีการศึกษา 2565 (สายการเรียนสหศิลป์) 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นายชัยพัทธ์ ประวัติศรี   

2 นายธวัชชัย  อาบุญงาม   

3 นายธีรเดช โชติเนตร   

4 นายปราการ  ฉ่ำมณี   

5 นางสาวจุฑารัตน์ บุญพรม   

6 นางสาวปภาวรินท์  สีวะโสภา     

7 นางสาวภัณฑิรา  มงกุฎ   

8 นางสาวโยธิวากร  ป้องศร ี   

9 นางสาวสุพัฒตรา  โยธาศิริ   

10 นางสาวอสิตาร์  แน่นอุดร  

 

 

 

 

 

 

 

 


