
ล าดบัสอบได้ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ โรงเรียนเดมิ

1 เด็กหญิงจิรภิญญา   บุญศรี มอบตัว อนุบาลร้อยเอ็ด

2 เด็กหญิงเพชรมณี  แก่นแก้ว มอบตัว เทศบาล2 สามัคคีวัฒนา

3 เด็กชายภีมเดช  ตรีพงษ์ มอบตัว พระกุมารร้อยเอ็ด

4 เด็กหญิงจิตติมา  ค านาก่วม มอบตัว อนุบาลเมืองพนมไพร

5 เด็กชายอัมรินทร์    งามแสง มอบตัว พระกุมารร้อยเอ็ด

6 เด็กชายพงศกร  กลบรัตน์ มอบตัว บ้านกู่กาสิงห์

7 เด็กหญิงศิริพร  โกทิเยร์ มอบตัว อนุบาลเอกกุมาร

8 เด็กชายพิสิษฐ์  สันโสภา มอบตัว หนองบัวประชาสรรค์

9 เด็กหญิงธนัชชากร  สายสอด มอบตัว พิพัฒน์ราษฏร์บ ารุง

10 เด็กหญิงพัชรนรินทร์  เอกวงษา มอบตัว อนุบาลเมืองพนมไพร

11 เด็กชายพฤติพงษ์  หงษ์หิน มอบตัว สารสาสน์พิทยา

12 เด็กหญิงสุธิดา  สาวิสัย มอบตัว การกุศลวัดบ้านก่อ

13 เด็กชายดุลยวัต  จัตวาที มอบตัว เซนต์ยอแชฟกาฬสินธุ์

14 เด็กชายสุริชัย  ภารสงัด มอบตัว บ้านหนองฮาง

15 เด็กหญิงธนิดา  คะเชนเชื่อ มอบตัว อนุบาลร้อยเอ็ด

16 เด็กชายภูริพัฐ  ศรีมาเมือง มอบตัว สมนึกพิทยา

17 เด็กหญิงพรธิชา  พันธ์สารภูมิ มอบตัว อนุบาลร้อยเอ็ด

18 เด็กชายรชต    อารีเอื้อ มอบตัว อนุบาลร้อยเอ็ด

19 เด็กชายธีระภัทร์  ก้านจักร์ มอบตัว จตุรพักตรพิมาน

20 เด็กหญิงสิรินทรา  พันพานิช มอบตัว จตุรพักตรพิมาน

21 เด็กหญิงอรุชา  โชชก มอบตัว เทศบาลวัดป่าเรไร

     ดังนั้นทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อประจ าปี 2561  ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ประกาศโรงเรยีนพระกุมารรอ้ยเอ็ด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา

ประจ าปีการศึกษา  2561

*******************************************

     ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับมัธยมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา

 ด าเนินการจัดสอบในวันเสาร์ที ่ 17  มีนาคม พ.ศ.2561   เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว
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22 เด็กหญิงแพรววา  ปัญญางคุณ มอบตัว จตุรพักตรพิมาน

23 เด็กหญิงนวลละออง ค าหงษ์สา มอบตัว บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย

24 เด็กชายภูริวัฒน์  พันธภิบาล มอบตัว อนุบาลยโสธร

25 เด็กชายนนทภัทร  นนทประสิทธิเวศ มอบตัว เมืองร้อยเอ็ด

26 เด็กหญิงนงนภัส  บุชเนล มอบตัว วัดธาตุ

27 เด็กหญิงบุณยนุช  ค าภักดี มอบตัว วัดจุกกระเชอ

28 เด็กชายต่อตระกูล  กัญญาค า มอบตัว บ้านโคกส าโรง

29 เด็กชายนิธิวัฒน์  ยามี มอบตัว อนุบาลณัฐนรี

30 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สว่างศรี มอบตัว อนุบาลกุดชุมพัฒนา

31 เด็กชายเตชัส  ศรีสุจริต มอบตัว อนุบาลร้อยเอ็ด
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1 นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่เจีย มอบตัว เซนต์เอเมลี
2 นางสาวศิริวรรณ    เจริญราช มอบตัว เซนต์เอเมลี
3 นางสาวฐิติรัตน์  งามศิริ มอบตัว สตรีศึกษา
4 นางสาวพัชรพร  ไชยโย มอบตัว เซนต์เอเมลี
5 นางสาวปรางสุดา  ศรีวิเศษ มอบตัว เมืองร้อยเอ็ด
6 นางสาวธิดารัตน์  บริสุทธิ์ มอบตัว เซนต์เอเมลี
7 นายพรพิพัชร  ต้ังชัยสิน มอบตัว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
8 นายสุรวุท  ทองสิงหา มอบตัว เซนต์เอเมลี
9 นายวันทรงชัย  ความสวัสด์ิ มอบตัว เซนต์เอเมลี
10 นายวชิรวุธ  สุพล มอบตัว เซนต์เอเมลี
11 นางสาวทัศนวรรณ  อุดมรักษ์ มอบตัว เซนต์เอเมลี
12 นางสาวณิฎา  พิสิทธิโชติกร มอบตัว เมยวดีพิทยาคม
13 นางสาวศศินา  ฮุงหวล มอบตัว พยัคฆภูมิวิทยาคาร
14 นายทักษิณ  ทองสิงหา มอบตัว เซนต์เอเมลี
15 นายคณวัฒน์  สว่างศรี มอบตัว ยโสธรพิทยาคม
16 นายปฏิภาณ  ใจสุทธิ มอบตัว ยโสธรพิทยาคม
17 นางสาวลักษณพร  กลางบุรัมย์ มอบตัว เทศบาลวัดสระทอง
18 นางสาวกัลยรัตน์  แสนส าโรง มอบตัว ไพโรจน์วิชชาลัย
19 นายณฐกร  มุ่งกลาง มอบตัว เซนต์เอเมลี
20 นายณภัทร  จันทร์แรม มอบตัว พระกุมารร้อยเอ็ด

21 นายสุทธวีร์  วงศ์พิมพ์ มอบตัว เซนต์เอเมลี
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1 เด็กหญิงขวัญข้าว  ค าสม มอบตัว สตรีศรีสุริโยทัย

2 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ขจรภพ มอบตัว ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

3 เด็กหญิงภัทรศยา  อุปรัชฌาย์ มอบตัว ศรีราชา

4 เด็กชายกฤษฏิ ์ โสรี มอบตัว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
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1 นายมหลาภ  เมืองแก้ว มอบตัว ธวัชบุรีวิทยาคม   (ม.5)

2 นางสาวภูมิมรินทร์  พรมบุญศรี มอบตัว จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  (ม.5)

3 นางสาวณัชวรัญชณ์  พิสิทธิโชติกร มอบตัว เมยวดีพิทยาคม  (ม.6)

       ขอให้ผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  กับทางโรงเรียน

 ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันเสาร์ที ่24 มีนาคม พ.ศ2561  รับมอบตัวเวลา  08.00 - 16.00  น.  ณ ส านักบริหาร  หากไม่มามอบตัว

 ตามวันเวลาทีก่ าหนดถือว่าสละสิทธิ ์ 

                                         ประกาศ  ณ  วันที ่ 17  มีนาคม พ.ศ.2561

                               ลงชื่อ

                                       (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์)

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 และ ม.6


