
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

ประจ าปีการศึกษา  2564 
............................................................... 

 
 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับมัธยมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 24  พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  ดังนั้นทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ 
มัธยมศึกษา ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1   
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ 

1 เด็กชายรัฐภูมิ  สอนเพ็ง พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 เด็กหญิงจิตรลดา  นามโคตร พระแม่มารีสุประดิษฐ์ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

3 เด็กหญิงพริษฐ์นิชา  หงวิไล อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

4 เด็กหญิงมนัญชยา   สิงหร บ้านแคน (วันคร2ู503) ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

5 เด็กหญิงมณฑิชา  ภูชะโงก พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

6 เด็กหญิงพรทิพย ์ ลอยทอง อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

7 เด็กหญิงจิณัฐตา  สมมงคล อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

8 เด็กชายธนกฤต  หล่องคุ้ม พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

9 เด็กชายวายุพัฒน์  จันทร์ใหม่ อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

10 เด็กชายกันต์  มาสีปา พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

11 เด็กหญิงวิมลสิริ  พลหนองแวง ชุมชนบ้านโคกล่าม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

12 เด็กชาย แทนคุณ  บุญแย้ม อนุบาลรั้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

13 เด็กชายพนม  พานาสันต์ อนุบาลมินท์มันตา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

14 เด็กชายธวัชชัย  คตภูธร บ้านกุดเขียว ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

15 เด็กชายปภิณวิช  ราชพลแสน อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ 

16 เด็กชายพีรวิชญ์  สงฆ์นาม อนุบาลเมืองสรวง ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

17 เด็กชายเธียรวิทย์  สุนทรปรีสงค์ พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

18 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใต้เมืองปาก อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

19 เด็กหญิงชนัญภรณ์  เกณฑ์สาคู พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

20 เด็กชายเกียรติโชค   เกณฑ์สาคู พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

21 เด็กชายญาณาธิป  ฤทธิ์มนตรี พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

22 เด็กหญิงวิลาสินี  โภชน์บุญมี พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

23 เด็กชายสกลวัฒน์  หาโคตร อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

24 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  อารีเอื้อ เมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

25 เด็กหญิงชนัฐธา  สุทธิจันทร์ บ้านยางเฌอ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

26 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์เติม พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

27 เด็กชายโภคินันท์  แดงวิบูลย์ เมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

28 เด็กชายอรุณรุ่ง  กรวยทอง บ้านเปลือยน้อย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

29 เด็กชายปริวัฒน์  สอเจริญศรี อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

30 เด็กหญิงจิตติมา  สุทธิชื่น พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

31 เด็กหญิงปาณสรา  บัญญาไว พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

32 เด็กชายยุทรจักร  อาวรณ์ อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

33 เด็กชายกษิดิศ  จันวิภาค อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

34 เด็กหญิงกชพร  นามจุมจัง อนุบาลเอกกุมาร ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

35 เด็กชายปิยราช  สุ่มมาตย์ อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

36 เด็กชายไพสิฐ  พันธ์ด ี อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

37 เด็กหญิงศุภรดา  ระดาบุตร อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

38 เด็กหญิงลักษิกา  หงษ์แปลง อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

39 เด็กหญิงชัญญา  จอมค าสิงห์ อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

40 เด็กหญิงสุภาภิญญ ์ หินซุย อนุบาลเมืองใหญ่สุวรรณภูมิ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

41 เด็กหญิงณัรณิชา สิมลี เมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

42 เด็กหญิงอชีรญา  นิยมวงษ ์ พระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

43 เด็กชายภูมิพัฒฐ์  ถาวรวิสุทธิกุล อนุบาลเอกกุมาร ส ารอง 



ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ 

44 เด็กหญิงศิริรัตน ์ อ่อนนิ่ม การกุศลวัดบ้านก่อ ส ารอง 

45 เด็กชายกันยา  ศรีหาเมือง อนุบาลร้อยเอ็ด ส ารอง 

46 เด็กหญิงบุญยานุช  นามนนท์ พระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

47 เด็กหญิงเซล่ิน  ดาวนิน ราชมนตรี ส ารอง 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4   

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ 

1 นายทักษ์ดนัย  นามเพ็ง พระกุมารศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 นางสาวณัฐสุดา  ขาวะศรี ราชวินิตบางเขน ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

3 นายขจรพงษ์  ช่ืนชม พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

4 นายรชต  อารีเอื้อ พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

5 นางสาวภาสินี  จันทะกล  ตลาดไทพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

 
        ขอให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564  รับมอบตัวเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ส านักบริหาร 
(ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  

กรณีนักเรียนท่ีได้ล าดับส ารองพบผู้บริหาร วันพุธที่ 26  พฤษภาคม พ.ศ. 2564                    
เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ส านักบริหาร 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   24  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

          ลงช่ือ 
(นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


