
 

 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เร่ือง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ  (Talented  Program)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ประจ าปีการศึกษา 2562 

............................................................... 

 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษ  (Talented  Program)  เมื่อวันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562  ที่ผ่านมา 
  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4  ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ  (Talented  Program)  
ดังต่อไปน้ี 

ท่ี รหัส ชื่อ – สกุล ชั้น ผลการสอบ 

1 11240 เด็กชายธนัช สารารัตน ์ ป.3/1 ผ่าน 

2 11998 เด็กหญิงสุดารตัน์  แสนสุวรรณ ์ ป.3/1 ผ่าน 

3 11131 เด็กชายเวชพิสฐิ พลเยี่ยม ป.3/1 ผ่าน 

4 11286 เด็กหญิงวนิษา อินต๊ะสงค์ ป.3/1 ผ่าน 

5 11120 เด็กหญิงฐิตารีย ์ ฤทธิเดช ป.3/1 ผ่าน 

6 11628 เด็กหญิงปัณณพร  โคตรธาดา ป.3/1 ผ่าน 

7 11331 เด็กหญิงบุญญาพร  ไทยสงคราม ป.3/1 ผ่าน 

8 11266 เด็กหญิงปรีชยา  วิชพล ป.3/2 ผ่าน 

9 11380 เด็กหญิงสรัญญา  นาชัยฤทธิ์ ป.3/1 ผ่าน 

10 12006 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญขันธ์ ป.3/2 ผ่าน 

11 11233 เด็กชายณัจฐกิตก ์ กมลช่วง ป.3/6 ผ่าน 

12 11213 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยลาภ ป.3/2 ผ่าน 

13 12004 เด็กหญิงฉัตรชนก  สัจจะมโน ป.3/1 ผ่าน 

14 13204 เด็กหญิงพรสงกรานต ์ บญุสุข ป.3/2 ผ่าน 

15 12000 เด็กชายปณิธาน  ฮามค าไพ ป.3/1 ผ่าน 

16 11665 เด็กหญิงพิมพรพา  พลหาญ ป.3/1 ผ่าน 

17 11344 เด็กหญิงไอริณ  แจ้งคลอ้ย ป.3/6 ผ่าน 



18 13159 เด็กชายธนชาต ิ สินจักร์ ป.3/4 ผ่าน 

19 11990 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรยบุตร ป.3/1 ผ่าน 

20 11682 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  จันทร์เมืองหงษ์ ป.3/1 ผ่าน 

21 11956 เด็กหญิงกัญชรส  วรรณสุทธิ ์ ป.3/1 ผ่าน 

22 11978 เด็กหญิงปรีชญาน์  ศรีวธิรรม ป.3/5 ผ่าน 

23 11971 เด็กชายภูวเดช  สุขประเสริฐ ป.3/4 ผ่าน 

24 12320 เด็กหญิงภัทรวลัญช ์ ค าภักด ี ป.3/2 ผ่าน 

25 13379 เด็กชายรชัชานนท์  สิงหล์า ป.3/2 ผ่าน 

26 11185 เด็กหญิงศิริกาญจน ์ วสอุนันต์กุล ป.3/6 ผ่าน 

27 12520 เด็กชายเมตตาพล  แสนประดิษฐ์ ป.3/1 ผ่าน 

28 12905 เด็กชายเอกนรินทร ์ โสมาเกต ุ ป.3/6 ผ่าน 

29 13126 เด็กชายปิติ  จริยศิลป์ ป.3/4 ผ่าน 

30 11974 เด็กชายกฤตภาส  วงษสษีา ป.3/1 ผ่าน 

31 13122 เด็กชายปุณณพัฒน์  เหรา ป.3/4 ผ่าน 

32 13096 เด็กชายวิชญพลต ์ สริิพงศ์ชาตรี ป.3/2 ผ่าน 

33 11115 เด็กหญิงพัชรีพร  ช านาญเอื้อ ป.3/6 ผ่าน 

34 13045 เด็กหญิงชัญญานุช  สดมพฤกษ์ ป.3/1 ผ่าน 

35 11285 เด็กหญิงเนเนะ  เจษฏาพรพันธ ์ ป.3/4 ผ่าน 

36 11970 เด็กหญิงพาขวัญ  วรรณสุทธิ ์ ป.3/6 ผ่าน 

37 13203 เด็กหญิงณิชนันทน ์ พรมจรรย ์ ป.3/4 ผ่าน 

38 11187 เด็กหญิงกวินตรา  จิตประเสริฐพงศ ์ ป.3/2 ผ่าน 

39 11961 เด็กหญิงเพลงภัสสร  ธีระศาสน์ ป.3/1 ผ่าน 

40 13066 เด็กหญิงกมลพร  ป้องแดง ป.3/3 ผ่าน 

41 11569 เด็กหญิงพนิตพิชา  ภูมิดษิฐ์ ป.3/2 ผ่าน 

42 13351 เด็กหญิงภัทราพร  ประโม ป.3/4 ผ่าน 

43 13095 เด็กชายกัมปนาท  คู่กระสังข์ ป.3/6 ผ่าน 

44 11276 เด็กหญิงพิชชาภา  นะวะนิยม ป.3/4 ผ่าน 

45 13058 เด็กหญิงปภัสรา  ข่าขันมะลี ป.3/3 ผ่าน 

46 11254 เด็กหญิงธัญญ์ยทิพย์  มทีิพย ์ ป.3/1 ผ่าน 

47 13059 เด็กหญิงศศิตา  แก้วมัจฉา ป.3/6 ผ่าน 



48 11591 เด็กชายพชรพล  นนทสทิธิ ์ ป.3/1 ส ารอง 

49 11224 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพิรัตน ์ ป.3/2 ส ารอง 

50 11957 เด็กชายธนวัฒน ์ ค าสะอาด ป.3/6 ส ารอง 

51 13057 เด็กชายภรันย ู บุญศล ป.3/5 ส ารอง 

52 11217 เด็กชายชนะชัย  พรมเจดีย์ ป.3/2 ส ารอง 

53 11208 เด็กชายอัครินทร์  คตจ าปา ป.3/2 ส ารอง 

54 11234 เด็กหญิงปิยารัตน์  สรุะนนิ ป.3/4 ส ารอง 

55 11199 เด็กชายปรัชญพล  ศรีเฉลียว ป.3/1 ส ารอง 

56 13069 เด็กชายปิยังกูร  มันตาพนัธ์ ป.3/4 ส ารอง 

57 11993 เด็กชายกติติทตั  วรคุณ ป.3/5 ส ารอง 

58 11993 เด็กชายพงศภคั  เมาะราษี ป.3/1 ส ารอง 

59 11981 เด็กชายตรัยรตัน์  พรรณลา ป.3/1 ส ารอง 

60 13067 เด็กชายปานรวฐั  วรรณทอง ป.3/3 ส ารอง 

61 11368 เด็กหญิงจิดาภา  ต้นวงคเ์จริญ ป.3/1 ส ารอง 

62 11235 เด็กหญิงกิตติมา  ใจหาญ ป.3/5 ส ารอง 

63 11130 เด็กหญิงสวิชญา  บ าเรอ ป.3/6 ส ารอง 

64 11654 เด็กชายณัฐวรรธน์  สาระสินธ์ ป.3/1 ส ารอง 

65 11702 เด็กหญิงอครมน  กติติสทิธิการ ป.3/4 ส ารอง 

 
           ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันศุกร์ที ่15  มีนาคม  พ.ศ. 2562  รับมอบตัวเวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ  ส านักบริหาร  
(ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนดถือวา่สละสิทธ์ิ  และจะเรียกล าดับส ารองต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   27  กุมภาพันธ์   2562 

           

            ลงชื่อ   
 (นางสาวอรนุช  หอมจนัทร์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 


