
 

 

 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

ประจำปีการศึกษา  2565 

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

 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  และ สอบ วันเสาร์ที่ 5  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  (ห้องเรียนปกติ) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
1 ด.ช. ปวรปรัชญ์  วิทยา ป.1 ผ่าน  
2 ด.ช. ณรงค์เดช  โยทคง ป.1 ผ่าน  
3 ด.ช. เสกสิทธิ์  สาลาด ป.1 ผ่าน  
4 ด.ญ. เขมจิรา  โสมาเกตุ ป.1 ผ่าน  
5 ด.ญ. จิรัชญา  ตรีกาญจนโรจน์ ป.1 ผ่าน  
6 ด.ญ. ศรุดา  น้อยอามาตย์ ป.1 ผ่าน  
7 ด.ช. ธีรภัทร  มือกุศล ป.1 ผ่าน  
8 ด.ญ. ธันยพร  ประสาร ป.1 ผ่าน  
9 ด.ญ. กมลชนก ณ พิทักษ์ ป.1 ผ่าน  
10 ด.ญ.อัญภัทร  อนุศาสตรชน ป.1 ผ่าน  
11 ด.ญ.กมลรัตน์  สุขย่ิง ป.1 ผ่าน  
12 ด.ช.กิตตพงศ์  แสนสุด ป.1 ผ่าน  
13 ด.ญ.สุทธดา  พลเมืองดี ป.1 ผ่าน  
14 ด.ญ. ณัฏฐณิชา  สิรินันท์ชัยการ ป.1 ผ่าน  
15 ด.ญ.พิมพ์พิชชา  บุญไผ่ล้อม ป.3 ผ่าน  
16 ด.ช.ศุภวิชญ์  เจริญยิ่ง ป.5 ผ่าน  
17 ด.ญ.รวีวรรณ  กาญจนวิลานนท์ ป.6 ผ่าน  



ท่ี ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
18 ด.ญ. พิชญ์ปรียา  พิมพ์หาร ป.4 พบผู้บริหาร  
19 ด.ญ. อัจฉราวรรณ  แก้ววิเศษฐิติ ป.4 พบผู้บริหาร  
20 ด.ช. ธีตะวัน  กาสี ป.4 พบผู้บริหาร  

 

หมายเหตุ  ในกรณีพบผู้บริหาร  ให้นำนักเรียนมาติดต่อท่ีห้องวิชาการภายในวันท่ี 7 - 8 มีนาคม  2565   
              ในเวลา  09.30 น- 16.00 

 

    ขอให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกทำการมอบตัวนักเรียนและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  กับทางโรงเรียน   
ต้ังแต่  วันเสาร์ท่ี 5   มีนาคม  – วันเสาร์ท่ี 12  มีนาคม  2565  รับมอบตัวเวลา  08.00 – 16.00 น.                      
 ณ  สำนักบริหาร (ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน มีนาคม พ.ศ.  2565 

 

ลงช่ือ        

( นางสาวอรนุช  หอมจันทร์ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

ประจำปีการศึกษา  2565 

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

 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  และ สอบ วันเสาร์ที่ 5  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  (ห้องเรียน  IEP) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
1 ด.ช. ณัฐนนท์  วสุอนันต์ผล ป.1 ผ่าน  
2 ด.ช. พชร  รังสิโยภาส ป.1 ผ่าน  
3 ด.ช. ฐนกร  จิรัคคกุล ป.1 ผ่าน  
4 ด.ช. โอซากูแวรอน เบนจามิน อีโกดาโระ ป.1 ผ่าน  
5 ด.ช. ธนกฤต  เลาหบูรณะกิจ ป.1 ผ่าน  
6 ด.ช. พีระพัฒน์  อรัญวาสน์ ป.1 ผ่าน  
7 ด.ญ. ขวัญปภา  ขุณิกากรณ์ ป.1 ผ่าน  
8 ด.ญ. ณัฐวีนา  ต้ังวรรณสถิต ป.1 ผ่าน  
9 ด.ญ. จิตประภัสสร  ศรีศิริ ป.1 ผ่าน  
10 ด.ญ. รวิสรา  เรเรือง ป.1 ผ่าน  
11 ด.ญ. กชพร  สุ่มมาตย์ ป.1 ผ่าน  
12 ด.ญ. อาลิชา  หาญชนะ ป.1 ผ่าน  
13 ด.ญ. พิชญาภา  บำรุงผล ป.1 ผ่าน  
14 ด.ญ. อภิญญา  งามสนิท ป.1 ผ่าน  
15 ด.ญ. ชัชชญา  เอนกภัทรจินดา ป.1 ผ่าน  
16 ด.ญ. ณิชาภัทร  พูลเพิ่ม ป.1 ผ่าน  



ท่ี ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน ผลการคัดเลือก หมายเหตุ 
17 ด.ญ. อรอนงค์  อาจหาญ ป.1 ผ่าน  
18 ด.ญ.ณริศรา  นนทสิทธิ์ ป.1 ผ่าน  
19 ด.ช.พฤทธิกร  พรมศร ป.1 ผ่าน  
20 ด.ญ.วรรณวิสา  ปาปะขี ป.1 ผ่าน  
21 ด.ช.คณพิชญ์  ศรีเจริญ ป.1 ผ่าน  
22 ด.ช.ภูมินทร์  ศิริแสน ป.1 ผ่าน  
23 ด.ญ.พัทธนันท์  สีส่วน ป.1 ผ่าน  
24 ด.ญ.มินลดา  เพียจันทร์ ป.1 ผ่าน  
25 ด.ญ.โชติกา  เลียดขุนทด ป.1 ผ่าน  
26 ด.ญ.กชพรรณ  อันสะโก ป.1 ผ่าน  
27 ด.ช.สดายุ  แฝงสะโด ป.1 ผ่าน  
28 ด.ญ. กมลชนก  คำโสม ป.2 ผ่าน  
29 ด.ช.เมธาสิทธิ์  สีส่วน ป.4 ผ่าน  
30 ด.ช. จารุพรรด์ิ  เพ็ชรวงศ์ ป.5 ผ่าน  
31 ด.ญ.ธนิศรา  แก้วเชียงใต้ ป.4 พบผู้บริหาร  

 

หมายเหตุ  ในกรณีพบผู้บริหาร  ให้นำนักเรียนมาติดต่อท่ีห้องวิชาการภายในวันท่ี 7 - 8 มีนาคม  2565   
              ในเวลา  09.30 น- 16.00 

 

     ขอให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกทำการมอบตัวนักเรียนและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  กับทางโรงเรียน   

ต้ังแต่  วันเสาร์ท่ี 5   มีนาคม  – วันเสาร์ท่ี 12  มีนาคม  2565  รับมอบตัวเวลา  08.00 – 16.00 น.                      

 ณ  สำนักบริหาร (ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน มีนาคม พ.ศ.  2565 

   

ลงช่ือ  

( นางสาวอรนุช  หอมจันทร์ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 

 



 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  โครงการ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต  

(Talented  Program)     ประจำปีการศึกษา  2565 

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

 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้ทำการสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4-5  เพื่อเข้า

ศึกษาต่อระดับช้ันประถมศึกษาปี 5-6   โครงการ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต (Talented  Program)   

สอบวันเสาร์ ท่ี 5  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6   

โครงการ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต  ( Talented  Program ) 

 

ขอให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกทำการมอบตัวนักเรียนและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  กับทางโรงเรียน   
ต้ังแต่  วันเสาร์ท่ี 5   มีนาคม  – วันเสาร์ท่ี 12  มีนาคม  2565  รับมอบตัวเวลา  08.00 – 16.00 น.                       
ณ  สำนักบริหาร (ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน มีนาคม พ.ศ.  2565 

 

ลงช่ือ  

( นางสาวอรนุช  หอมจันทร์ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

ท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน/ห้อง ผลสอบ 

1 16555 เด็กหญิงอติกานต์  สังขศิลา   ป.4/5 ผ่าน 
2 16763 เด็กหญิงปรินดา  ทิพย์สิงห์   ป.4/4 ผ่าน 

3 16769 เด็กชายณัฐภูมินทร์   พิบูลย์   ป.4/3 สำรอง 1 
4 13454 เด็กหญิงนันท์นภัส    ต้ังมานะกิจกำจาย ป.4/4 สำรอง 2 
5 12716 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขัตฤกษ์    ป.4/1 สำรอง 3 


