
 

 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เรื่อง    รายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561  

สอบวันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 12.30 น. สนามสอบ อาคารมีคาแอล(มัธยม) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ห้องสอบที่  1 

ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงภัทราวดี    เงินมีศรี อนุบาลร้อยเอ็ด   

2 เด็กหญิงณัชชาภัท    ไสยศาสตร์ พระกุมารร้อยเอ็ด   

3 เด็กชายณัฐวุฒิ   ภูมิประเสริฐ เมืองร้อยเอ็ด   

4 เด็กหญิงช่อผกา ตะโก พระกุมารร้อยเอ็ด   

5 เด็กชายธนบดี โมฆรัตน์  ไพโรจน์วิชชาลัย   

6 เด็กหญิงสุปรียา  กงละวัล พระกุมารร้อยเอ็ด   

7 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงคิบุตร อนุบาลร้อยเอ็ด   

8 เด็กชายพงศภัค  ประทุมไทย เซนต์กาเปรียลสันติพัฒนา   

9 เด็กหญิงก่องกาญจน์ บุญมาก บ้านหนองฮาง   

10 เด็กชายระพีพัฒน์ ไชยรัตน์ บ้านเมืองสรวง   

11 เด็กหญงิรัชดาวรรณ นามมูลตรี พระกุมารร้อยเอ็ด   

12 เด็กหญิงธนัชชา   ยศขุน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

13 เด็กหญิงอริศรารัตน์  ไชยรัตน์ ไพโรจน์วิชชาลัย   

14 เด็กชายกฤษฎา   อุทากิจ อนุบาลร้อยเอ็ด   

15 เด็กหญิงชลีกร  ประพฤตินอก บ้านหนองย่างงัว   

16 เด็กชายอภิวัฒน์   อุทการ พระกุมารร้อยเอ็ด   

17 เด็กหญิงจิรัชญา  วิลัย อนุบาลร้อยเอ็ด   

18 เด็กหญิงปณัตดา เขตบุญใส พระกุมารร้อยเอ็ด   

19 เด็กชายวชิราวุธ   ลาวัลย์ เมืองร้อยเอ็ด   

20 เด็กหญิงจีรวรรณ สว่างวงศ์ วัดบ้านหนองฮาง   

21 เด็กหญิงปิยธิดา   ติน พระกุมารร้อยเอ็ด   

22 เด็กหญิงณัฐธิดา   ภาชนะวรรณ อนุบาลร้อยเอ็ด   

23 เด็กชายจิรายุ   นิลผาย อนุบาลร้อยเอ็ด   

24 เด็กหญิงกุลสตรี    จันทะศรี บ้านซ้งวิทยาคม   

25 เด็กชายคุณานนต์   ไชโยราช พระกุมารร้อยเอ็ด   

26 เด็กชายพงศธร   วาร ี เมืองร้อยเอ็ด   

27 เด็กหญิงลลิตา  พรมดาว บ้านหนองสังข์   

28 เด็กหญิงอมรรัตน์   จอมค าสิงห์ เทศบาลวัดสระทอง   

29 เด็กชายโยธากร   ประโม เทศบาลวัดสระทอง   

30 เด็กชายรณกร   สวัสดิสาร พระกุมารร้อยเอ็ด   



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ห้องสอบที่  2 

ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนอินทร์ อนุบาลร้อยเอ็ด   

2 เด็กหญิงอลิสา โจ ฟัน ออสสคอต พระกุมารร้อยเอ็ด   

3 เด็กชายธนภัทร์  ไชยมี อนุบาลร้อยเอ็ด   

4 เด็กหญิงปนัสนัน  เกิดเจริญ เทศบาลท่าอิฐ   

5 เด็กชายชาญชัย  จันทะธรรม พระกุมารร้อยเอ็ด   

6 เด็กชายกัมปนาจ   มั่นคง จตรุพักรพิมาน   

7 เด็กหญงิธฤษวรรณ  ใยพรม พระกุมารร้อยเอ็ด   

8 เด็กชายปิติภัทร  ป้อน้อย พระกุมารร้อยเอ็ด   

9 เด็กชายกฤษฏา   เหวขุนทด อนุบาลร้อยเอ็ด   

10 เด็กหญิงพิชญา   พิมขาลี พระกุมารร้อยเอ็ด   

11 เด็กหญิงพรพิมล   วรวงศ์ เมืองร้อยเอ็ด   

12 เด็กหญิงอภัชรา  ปัจจัย เมืองร้อยเอ็ด   

13 เด็กชายญาณารภพ คณาศรี อนุบาลร้อยเอ็ด   

14 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แจ้งสนาม อนุบาลร้อยเอ็ด   

15 เด็กชายศุภกกิตติ์   สีส่อง พระกุมารร้อยเอ็ด   

16 เด็กหญิงนภัทร์    นรธีธนาเมธ พระกุมารร้อยเอ็ด   

17 เด็กหญิงชลธิชา   ศรีช านาญ มารีวิทย์บ่อวิน   

18 เด็กหญิงฑิยาดา    ผันอากาศ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ   

19 เด็กหญิงชญานุตม์ วงศ์ศรีมี อนุบาลร้อยเอ็ด   

20 เด็กหญิงธิดารัตน์   ผดุงสันต์ บ้านบางกะปิ   

21 เด็กหญิงศุภิสรา  สีหาสาร เมืองร้อยเอ็ด   

22 เด็กหญิงปุณนิสา   ไชยราช การกุศลวัดบ้านก่อ   

23 เด็กหญิงณัฐฐา   อ่อนพฤกษ์ภูมิ เมืองร้อยเอ็ด   

24 เด็กชายธเนศพล    วันชูเสริม เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม   

25 เด็กชายสันโดร   คูรัทลี่ อนุบาลร้อยเอ็ด   

26 เด็กชายสุวรรณภูมิ   บุญวิเศษ อนุบาลร้อยเอ็ด   

27 เด็กชายอภิเดช   โพธิ์ภักดี อนุบาลร้อยเอ็ด   

28 เด็กชายพชรพล   สีลาดเลา พระกุมารร้อยเอ็ด   

29 เด็กชายพชรดนัย ยมรัตน์ เมืองร้อยเอ็ด   

30 เด็กหญิงอรัญญา   สืบส าราญ เมืองร้อยเอ็ด   

   
 

 
 
 
 
 

 



                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ห้องสอบที่  3 

 
ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 เด็กชายภานุพงษ์    พลสุภาพ เมืองร้อยเอ็ด   

2 เด็กชายขจรพงศ์   วิระษร อนุบาลร้อยเอ็ด   

3 เด็กชายธนโชติ    สาระสหะตันติ พระกุมารร้อยเอ็ด   

4 เด็กชายภัทรพล    โชคชัย ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา   

5 เด็กชายรดิศทัต  เพ่ิมชีวา พระกุมารร้อยเอ็ด   

6 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สวัสดิ์พาณิชย์ อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

7 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    การะดี เทศบาลวัดราษฏรอุทิศ   

8 เด็กหญิงพรชนก   ไทยกูล เมืองเกษตรวิสัย   

9 เด็กชายกิตติพัฒน์   แจ้งนาม อนุบาลร้อยเอ็ด   

10 เด็กชายไกรวิน   โตะเส็น เมืองสุวรรณภูมิ   

11 เด็กหญิงฐิติชญา   ลาโช พระกุมารร้อยเอ็ด   

12 เดก็ชายสิรภัทร  พิมพ์สมุทร เมืองร้อยเอ็ด   

13 เด็กชายวัฒนวิทย์  ธราภูมิพิพัฒน์ พระกุมารร้อยเอ็ด   

14 เด็กชายธนวิทย์   วินทะสมบัติ เทศบาล1 “เชิงชุมประชานุกูล”   

15 เด็กชายกฤษณ์ดนัย ประเสริฐสังข์  อนุบาลร้อยเอ็ด   
16 เด็กชายปณิธิวัฒน์  รอดคล้าย พระกุมารร้อยเอ็ด   
17 เด็กชายธนพงศ์  อาจเจริญ เทศบาลวัดเวฬุวัน   
18 เด็กชายกิตติพงษ์  ตันสมรส สันติธรรมวิทยาคม   
19 เด็กชายภูวมินทร์    เอกตะคุ ไพโรจน์วิชชาลัย   
20 เด็กชายทินภัทร   ศรีมานนท์ พระกุมารร้อยเอ็ด   
21 เด็กชายศาสตรพล   อนันเอ้ือ พระกุมารร้อยเอ็ด   
22 เด็กชายขจรพงษ์  ชื่นชม    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 เด็กชายอภิสิทธิ์ ค าแสง บ้านดงหวาย   

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวสิริยากร ฤทธิสาร บ้านหัวเรือ   
2 นางสาวร าไพ จันทะรี พระกุมารร้อยเอ็ด   
3 นางสาวณัฏฐณิชา หอมหวน ไพโรจน์วิชชาลัย   
4 นายเศรษฐพงศ์  มูลมาก    
5 นายก้องเกียรติ โชติยา บ้านไพรขลา   
6 นางสาวอรนันท์   ตริมหา บ้านเขือง   
7 นายภูริ มาแสวง พระกุมารร้อยเอ็ด   
8 นางสาววันประภา  แสนแก พระกุมารร้อยเอ็ด   
9 นางสาวธีรตา   รุจิเวชวงษ์ ร่องค า   

10 นางสาวชนิกานต์ เวียงนนท์ สตรีศึกษา   
11 นางสาวสิริกัญญา หมื่นหาวงศ์ พระกุมารร้อยเอ็ด   
12 นายรติพงษ์   พลภูเมือง พระกุมารร้อยเอ็ด   
13 นายศุภกร  ชุมพล พระกุมารร้อยเอ็ด   
14 นางสาวพิมพ์ชนก  สิงห์สุขุม โพนเมืองประชารัฐ   
15 นายพงศกร  เวโรจน์ พระกุมารร้อยเอ็ด   
16 นายยุทธเกียรติ   ชาวงศกร พระกุมารร้อยเอ็ด   
17 นายสุกฤษฎิ์    สิงห์ยะบุศย์ พระกุมารร้อยเอ็ด   
18 นางสาววิภาวี   ดามี พระกุมารร้อยเอ็ด   
19 นายจีระศักดิ์  ขุลีทรัพย์ พระกุมารร้อยเอ็ด   
20 นายกฤตวิชญ์   สีลาดเลา พระกุมารร้อยเอ็ด   
21 นายเนวิน  ไปนี่    พระกุมารร้อยเอ็ด   
22 นายรัชชานนท์ เหล่ายนขาม พระกุมารร้อยเอ็ด   
23 นางสาวสุจิตรา   แน่นอุดร เมืองร้อยเอ็ด   
24 นางสาวประภัสสร ไสยเรือง การกุศลวัดบ้านก่อ   
25 นายสุรเกียรติ  พืชสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย   
26 นางสาวกิรพร   ทิพย์มะณี อาจสามารถวิทยา   
27 นายภูมิพัฒน์  แก้วไพรวัน พระกุมารร้อยเอ็ด   
28 นางสาวณิชากร  บุญวิเศษ สตรีศึกษา   
29 นางสาวกานต์ธิดา  ราชโหดี สตรีศึกษา   



ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล โรงเรียนเดิม ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
30 นายปรเมศร์  จันทร์ศรี พระกุมารร้อยเอ็ด   
31 นายปฐมทัศน์  งามแสง พระกุมารร้อยเอ็ด   
32 นายภูมิวุฒิ   สมอาษา พระกุมารร้อยเอ็ด   
33 นายต่อวัย  เสนาเพ็ง พระกุมารร้อยเอ็ด   
34 นางสาวแพรพรรษา ขันทลาภ ขอนแก่นคริสเตียน   
35 นายอัมพร  แสงอรุณ พระกุมารศึกษา   
36 นางสาวอุบลวรรณ  รักวิเศษ เมยวดีพิทยาคม   
37 นายเนติภูมิ   พรมเกตุ พระกุมารร้อยเอ็ด   

 
 

 

 

          นางสาวหยาดฝน    อินทะเสน 
                  ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 

       6  เมษายน   พ.ศ.2561 


