
 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา (รอบ 2)    

  ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

                ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับมัธยมศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษา (รอบ2)  ด าเนินการจัดสอบในวันเสาร์ที่  7  เมษายน พ.ศ.2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
          ดังนั้นทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อประจ าปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ล าดับที่สอบได้ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลการสอบ 

1 เด็กชายคุณานนต ์  ไชโยราช พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

2 เด็กหญิงพรพรรณ  ประเสริฐสังข ์ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

3 เด็กหญิงภัทราวด ี   เงินมีศร ี อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

4 เด็กหญิงชลธิชา   ศรีช านาญ มารีวิทย์บ่อวิน มอบตัว 

5 เด็กชายศิรลัฐ ์ ปุนนา พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

6 เด็กหญิงมานติา  จันทรสาขา พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

7 เด็กหญิงชญานตุม์ วงศ์ศรีม ี อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

8 เด็กชายธนวิทย ์ จันทะสมบัต ิ เทศบาล1 “เชิงชุมประชานุกูล” มอบตัว 

9 เด็กหญิงอมรรัตน ์  จอมค าสิงห ์ เทศบาลวัดสระทอง มอบตัว 

10 เด็กชายพชรพล   สลีาดเลา พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

11 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงคิบุตร อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

12 เด็กหญิงช่อผกา ตะโก พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

13 เด็กชายรณกร   สวัสดสิาร พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

14 เด็กหญิงปณัตดา เขตบุญใส พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

15 เด็กชายทินภัทร   ศรีมานนท์ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

16 เด็กหญิงลลิตา  พรมดาว บ้านหนองสังข ์ มอบตัว 

17 เด็กหญิงศริิลดา  โพธิ์เปี้ยศร ี พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

18 เด็กหญิงธิดารัตน ์  ผดุงสันต ์ บ้านบางกะป ิ มอบตัว 



ล าดับที่สอบได้ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลการสอบ 

19 เด็กชายธนภัทร ์ ไชยม ี อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

20 เด็กชายกฤษฎา   อุทากิจ อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

21 เด็กชายขจรพงษ ์ ช่ืนชม พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

22 เด็กชายธนกฤต  ทองเพียง อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

23 เด็กหญิงอรญัญา   สืบส าราญ เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

24 เด็กหญิงณัฐธิดา   ภาชนะวรรณ อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

25 เด็กชายปิตภิัทร  ป้อน้อย พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

26 เด็กหญิงกุลสตร ี   จันทะศร ี บ้านซ้งวิทยาคม มอบตัว 

27 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แจ้งสนาม อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

28 เด็กหญิงนภัทร ์   นรธีธนาเมธ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

29 เด็กชายชาญชัย  จันทะธรรม พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

30 เด็กชายโยธากร   ประโม เทศบาลวัดสระทอง มอบตัว 

31 เด็กชายวัฒนวิทย ์ ธราภูมิพิพัฒน์ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

32 เด็กชายจารุวิทย ์ ทวยสอน พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

33 เด็กชายอภิวัฒน์   อุทการ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

34 เด็กชายญาณารภพ คณาศร ี อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

35 เด็กหญิงสุปรียา  กงละวัล พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

36 เด็กหญิงปิยธิดา   ติน พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

37 เด็กชายระพีพัฒน์ ไชยรัตน ์ บ้านเมืองสรวง มอบตัว 

38 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ธรรมเสนา พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

39 เด็กหญิงปณุนิสา   ไชยราช การกุศลวัดบ้านก่อ มอบตัว 

40 เด็กชายศักดิส์ิทธ์ิ  แสนอินทร ์ อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

41 เด็กชายกฤษฏา   เหวขุนทด อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

42 เด็กหญิงฑิยาดา    ผันอากาศ ศรีอรณุวิทย์เสลภมู ิ มอบตัว 

43 เด็กหญิงพิชญา   พิมขาล ี พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

44 เด็กหญิงอริศรารตัน ์ ไชยรตัน ์ ไพโรจน์วิชชาลยั มอบตัว 

45 เด็กชายวชิราวุธ   ลาวัลย ์ เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

46 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใยพรม พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

47 เด็กชายสันโดร   คูรัทลี ่ อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

48 เด็กชายธนพงศ์  อาจเจริญ เทศบาลวัดเวฬุวัน มอบตัว 

49 เด็กหญิงศรุตา  แสนตอ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 



ล าดับที่สอบได้ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลการสอบ 

50 เด็กหญิงศภุิสรา  สีหาสาร เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

51 เด็กหญิงจรีวรรณ สว่างวงศ์ วัดบ้านหนองฮาง มอบตัว 

52 เด็กชายปณิธิวัฒน์  รอดคล้าย พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

53 เด็กหญิงฐิติชญา   ลาโช พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

54 เด็กหญิงอารญิา  ภูษาแก้ว เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

55 เด็กหญิงณัชชาภัท    ไสยศาสตร ์ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

56 เด็กหญิงรัชดาวรรณ นามมูลตร ี พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

57 เด็กหญิงปนัสนัน  เกิดเจริญ เทศบาลท่าอิฐ มอบตัว 

58 เด็กชายศุภกกติติ ์  สีส่อง พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

59 เด็กชายภูวมินทร ์   เอกตะค ุ ไพโรจน์วิชชาลยั มอบตัว 

60 เด็กชายธนบดี โมฆรตัน ์ ไพโรจน์วิชชาลยั มอบตัว 

61 เด็กหญิงธนัชชา   ยศขุน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

62 เด็กชายธเนศพล    วันชูเสริม เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสรมิ มอบตัว 

63 เด็กชายธนโชต ิ   สาระสหะตันต ิ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

64 เด็กชายพงศธร   วาร ี เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

65 เด็กหญิงพรวลิัย  จุฑาศร ี เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

66 เด็กหญิงพรพิมล   วรวงศ์ เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

67 เด็กชายกฤษณ์ดนยั ประเสริฐสังข ์ อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

68 เด็กหญิงชลีกร  ประพฤตินอก บ้านหนองย่างงัว มอบตัว 

69 เด็กหญิงก่องกาญจน์ บญุมาก บ้านหนองฮาง มอบตัว 

70 เด็กชายณัฐวุฒิ   ภูมิประเสริฐ เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

71 เด็กหญิงอภัชรา  ปัจจัย เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

72 เด็กชายจิราย ุ  นิลผาย อนุบาลร้อยเอด็ มอบตัว 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ล าดับที่สอบได้ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลการสอบ 

1 เด็กชายธรรมรตัน ์ ยิ่งประสงคภ์ักดิ์ ไพโรจน์วิชชาลยั ไม่ผา่นเกณฑ ์

 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

ล าดับที่สอบได้ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลการสอบ 

1 นายเศรษฐพงศ ์ มูลมาก พร้อมพรรณวิทยา มอบตัว 

2 นางสาวธีรตา   รุจิเวชวงษ ์ ร่องค า มอบตัว 

3 นางสาวกานต์ธิดา  ราชโหด ี สตรศีึกษา มอบตัว 

4 นายปรเมศร ์ จันทร์ศร ี พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

5 นายภูมิวุฒิ   สมอาษา พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

6 นางสาวชนิกานต์ เวียงนนท์ สตรศีึกษา มอบตัว 

7 นายธีรวัฒน์  จันพลแสน พระกุมารศึกษา มอบตัว 

8 นายภูมิพัฒน ์ แก้วไพรวัน พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

9 นายสุรเกียรต ิ พืชสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย มอบตัว 

10 นางสาวศศิกานต ์ ค าสุดท ี มัธยมวานรนิวาส มอบตัว 

11 นางสาวอุบลวรรณ  รักวิเศษ เมยวดีพิทยาคม มอบตัว 

12 นายภูริ มาแสวง พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

13 นางสาวอรนันท ์  ตริมหา บ้านเขือง มอบตัว 

14 นางสาวณิชากร  บุญวิเศษ สตรศีึกษา มอบตัว 

15 นางสาวร าไพ จันทะร ี พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

16 นางสาวกิรพร   ทิพย์มะณ ี อาจสามารถวิทยา มอบตัว 

17 นางสาวสุพรรณ ี จันทะร ี ไพโรจน์วิชชาลยั มอบตัว 

18 นายพงศกร  เวโรจน ์ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

19 นายจีระศักดิ ์ ขุลีทรัพย ์ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

20 นางสาวสิริกญัญา หมื่นหาวงศ ์ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

21 นายปฐมทัศน์  งามแสง พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

22 นางสาวพิมพ์ชนก  สิงห์สุขุม โพนเมืองประชารัฐ มอบตัว 

23 นางสาวสุจติรา   แน่นอุดร เมืองร้อยเอ็ด มอบตัว 

24 นางสาวณัฐธิดา  พลอาษา ไพโรจน์วิชชาลยั มอบตัว 

25 นายรัชชานนท์ เหล่ายนขาม พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

26 นายก้องเกียรต ิโชติยา พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

27 นางสาวประภัสสร ไสยเรือง การกุศลวัดบ้านก่อ มอบตัว 

28 นายรติพงษ ์  พลภูเมือง พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

29 นางสาวณัฏฐณิชา หอมหวน ไพโรจน์วิชชาลยั มอบตัว 

30 นายเนติภมู ิ  พรมเกต ุ พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 



ล าดับที่สอบได้ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลการสอบ 

31 นายศุภกร  ชุมพล พระกุมารร้อยเอด็ มอบตัว 

32 นายชยุตม์  ไชยพร ไพโรจน์วิชชาลยั ไม่ผา่นเกณฑ ์

33 นางสาวสิรยิากร  ฤทธิสาร บ้านหัวเรือ ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

 
 

ค่าธรรมเนียมการเรียนเทอม  1/2561   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 4 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

1 ค่าธรรมเนียมการเรียน เทอม 1/2561 8,370.- 

2 ค่าเรียนเสริมศักยภาพ ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 27 เม.ย. 2561 2,500.- 

รวมค่าธรรมเนียมในการมอบตัว  (หนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถว้น) 10,870.- 

 
 

    ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมามอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ กับทางโรงเรียน 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที ่12 เมษายน พ.ศ.2561 รับมอบตัวเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ส านักบริหาร  
หากไม่มามอบตัววันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
 
 

                          ประกาศ ณ วันที่  7  เมษายน พ.ศ.2561  
 
 
                                                         ลงชื่อ 
                                                                  (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 

 


