
 
 
 

   ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

ประจ าปีการศึกษา  2562  (รอบ 2)   
............................................................... 

 

      ด้วย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  แผนกมัธยมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
          ดังนั้น ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ 
มัธยมศึกษา ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ล าดับที่
สอบได ้

ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ

1 เด็กชายชัยมงคล  สวัสด์ิเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
2 เด็กชายสิปปกร  ขอชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
3 เด็กชายพชนันท์  ทรัพย์วิบูลย์ชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
4 เด็กชายศุภกิตต์ิ  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
5 เด็กชายปรีด์ิติพัทธ   ไชยพลงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
6 เด็กชายยุทธ  ยุคจร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
7 เด็กชายธนาธิป   แสนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
8 เด็กชายหรรษทร   ภักดีผล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
9 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายสุริย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

10 เด็กหญิงพัชรพร   ทับศัพท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
11 เด็กชายชวัลวิทย์   สินพานิช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
12 เด็กชายธนภัทร  เวียงอินทร ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
13 เด็กชายณดล  ยิ่งเจริญชัยกิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
14 เด็กหญิงชลพรรณ   สุทธิแพทย์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

15 เด็กชายปรานต์วริศ   สุวรรณศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

16 เด็กชายธนภูมิ สัตยาพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
17 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ไชยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
18 เด็กชายพีระภัทร เจริญเขต โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
19 เด็กหญิงกฤติญา   ใจหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
20 เด็กหญิงกมลทิพย์   กระเบากลาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล าดับที่
สอบได ้

ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ

21 เด็กหญิงสุนิษา   ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
22 เด็กชายสุชน   สินบุญศรี โรงเรียนศรีวิทยา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
23 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
24 เด็กหญิงโชติกา   ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
25 เด็กชายพีรพัชร จันทร์ส่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
26 เด็กหญิงนิชยาภรณ์   ปัญยาง โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
27 เด็กชายครองภพ   อมรพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
28 เด็กชายพีระณัฐ  ยะพลหา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
29 เด็กหญิงธมลวรรณ  นิยมทอง โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
30 เด็กหญิงพิชญาภัค  ขันโมลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
31 เด็กชายภูมิพัฒน์   ภูล าสัตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
32 เด็กหญิงไอรนิดา  ผลาผล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
33 เด็กชายศุภกร   กาญจนสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
34 เด็กหญิงสุชาวดี   มีอ านาจ โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาว ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
35 เด็กชายเอื้อการย์  เหล่าทา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
36 เด็กหญิงภัทรภร   พลศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
37 เด็กชายชิษณุพงศ์ ภาคมฤค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
38 เด็กหญิงศิริญากร  มาวะลุน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
39 เด็กชายปฏิธร วงศ์กลุ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
40 เด็กหญิงกัลยา   วิระทูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
41 เด็กชายภัทรดนัย   ชาชิโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
42 เด็กชายณัฐพล   กะตารัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
43 เด็กชายวชิรากรณ์  หวลอาลัย โรงเรียนบ้านกุดเขียว ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
44 เด็กชายธนชัยธรณ์  แก่นนาค า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

45 เด็กหญิงวรรณศิลป์   จิติวงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

46 เด็กหญิงสุพิชชา   เรียงแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
47 เด็กหญิงวรัญชญาน ์  นามโคตร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
48 เด็กหญิงนฤตปรียา   เนื้อจันทา โรงเรียนบ้านฝาง ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
49 เด็กชายทศพร   ภาโคกทม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
50 เด็กชายสมประสงค์ สีพลไกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
51 เด็กชายประสงค์ วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
52 เด็กชายสิริราช    ขจรนาถ โรงเรียนบ้านกุดเขียว ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
53 เด็กชายธนาโชค  แก้วนะรา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล าดับที่
สอบได ้

ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ

54 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริเกษมทรัพย์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
55 เด็กชายสิรวิชญ์  ธุระพันธ ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผ า ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
56 เด็กหญิงณัชชา ไชยสงคราม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
57 เด็กหญิงณัฐยาลินี  ศรีเคลือบ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
58 เด็กหญิงจิรัชญา   ศรีระชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
59 เด็กชายนิติภูมิ อุปคุปต์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
60 เด็กหญิงพิชชาพร   เรืองบุญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
61 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พลพุทธา   โรงเรียนคลองเตยวิทยา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
62 เด็กหญิงณิภัทรชญา ทองยืน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
63 เด็กหญิงปุณยาพร  ข่าทิพย์พาที โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
64 เด็กหญิงอรวรรณ   ราชเปียง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
65 เด็กชายภูริณร์   เตชะนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
66 เด็กชายพงศ์อมร   บุตรพรหมไพศาล โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
67 เด็กชายทวีพล   จาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
68 เด็กหญิงธันยรัศมิ ์ ธารเวโรจน ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
69 เด็กชายพีรภัทร  ธัญญะภ ู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
70 เด็กหญิงณัฐชญา   จันทรโท โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
71 เด็กชายศุภชีพ  อ่องอ้น โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
72 เด็กชายนิติภัทร  ก้อนค า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
73 เด็กชายเนติปกรณ์   ค าหวล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
74 เด็กชายก้องภพ   แสนยากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
75 เด็กชายศตคุณ   ขจรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
76 เด็กชายสุวิจักขณ์   อินทรจักรพงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
77 เด็กชายธนากร  แตงโสภา โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
78 เด็กหญิงปาณิสรา ประทุมเนตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
79 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ปาปะไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

80 เด็กชายนรวิชญ์   วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
81 เด็กชายธนภาค     มหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
82 เด็กหญิงเกวลิน  บางวิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
83 เด็กชายพงษพัฒน ์  บุตรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

84 เด็กชายภูสิทธิ์   เหง้าน้อย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
85 เด็กหญิงพันธิตรา   แนวหล้า โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล าดับที่
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ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ

86 เด็กชายวรพล    น้อยสองช้ัน โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

87 เด็กหญิงนิธิวดี จรัสจรรย์ โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

88 เด็กหญิงณัฐชยา  วงศ์ศักดิ ์ โรงเรียนบุญจิกวิทยา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

89 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทอนเทพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

90 เด็กชายณภัทร  ทวินันท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

91 เด็กหญิงวริญญา   นาแซง โรงเรียนบ้านเมืองน้อย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
92 เด็กชายภานุชิต  ปัดชาศรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ  

       พบผู้บริหาร  
วันอังคารที่ 9 เมษายน 62  
  ณ ห้องวิชาการประถม 
      เวลา 09.00 น. 

93 เด็กชายวชิรพงศ์  ปิตะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมินท์มันตา 

94 เด็กชายปิติโชค   กระอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

95 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาคนอก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
96 เด็กชายกันตพล   ทิพวัลยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 

 
 
 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 

ล าดับที่
สอบได ้

ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนเดิม 
หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงกัญลญา   อุประจันทร์ โรงเรียนขัติยะวงษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 เด็กชายพันธะรัก   อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

3 เด็กชายพลกฤต  ศิรินนท์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

 
 

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ล าดับที่
สอบได ้

ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ

1 เด็กหญิงอาจารี  เหล่าอุดม โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 เด็กชายระพีภัฒน ์ สายทอง โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธ์ิ 
(อาจธวัชประชานุกูล) 

ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

 
 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ล าดับที่
สอบได ้

ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ

1 นางสาวภิญญดา  อมรพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
2 นางสาวปิยวรรณ   แสนทวีสุข โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
3 นางสาวณัฐสุภา  ปาระจูม โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
4 นายภูรินทร์   อารี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
5 นางสาวสุภัชชา  อุทุมภา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
6 นางสาวสุณิชา   แวงภูลา โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

7 นางสาวรุ้งนภา  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
8 นางสาวทราภรณ ์    คุคลิน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
9 เด็กชายวิชากร  สีหานาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

10 นายกิตติพงษ์  แสงทวี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
11 เด็กหญิงวิริฒิพา ศรีถาวร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
12 นางสาวปัญจรัตน์  ศรีกลับ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
13 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์ชัย โรงเรียนนางรอง ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
14 นางสาสวมัทยา ศรีสายันต์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
15 นางสาวอารียา  คชมิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
16 เด็กชายมหภาค     มหา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
17 นายพิชิต  สาระวิถี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
18 นางสาวภัทรวรินทร์  สดมพ์ฤกษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
19 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธุระนิตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
20 นางสาวณัฏฐธิดา   วินทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
21 นายจุลจักร  ประคองจิตร์ โรงเรียนขัติยะวงษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
22 นางสาวณิชาวีร์  นวนเท่า โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
23 นางสาวปนิตา   จตุเทน โรงเรียนขัติยะวงษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
24 นายภูตะวัน   สูงกรม โรงเรียนขัติยะวงษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

25 เด็กหญิงกุสุมา โคหนองบัว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

26 นางสาววราภรณ ์ อุดมนอก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

27 นายชาญวิทย์   ศรีบุญเรือง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

28 เด็กหญิงสุภาพร อุปสาร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
29 นายวิชญ์พล  พัฒนแสง โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล าดับที่
สอบได ้

ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหต ุ

30 นายธีรภัทร  สุนทรจันทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด       
       พบผู้บริหาร  
วันอังคารที่ 9 เมษายน 62 
  ณ ห้องวิชาการประถม 
      เวลา 09.00 น. 

31 นายกฤตภพ วัฒนยา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

32 เด็กชายบัญญพนต์  วราค า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

33 นายชนกนันทร์  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
34 นางสาวมัฌฌิมา   อาษาธง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

35 เด็กหญิงอสมา   เรือนมั่น โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 

36 นางสาวมันติรินี  ทิพย์มะณ ี โรงเรียนธงธานี 
 
 
             ขอให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 8 เมษายน  2562  -  วันพฤหัสบดทีี่ 11 เมษายน  2562   
            รับมอบตัวเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน) หากไม่มามอบตัวตามวันเวลา 
ท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   6 เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

               ลงช่ือ 
(นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


