
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.30 น. 
 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ห้องสอบท่ี 1 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม   
1 ด.ญ.วรรษพร  วิลัยหล้า รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
2 ด.ช.กิตติคุณ  ไชยสีดา รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
3 ด.ช.บุรพล  ผดุงสันต์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
4 ด.ญ.ปาริพัฒน์  ศิลารัตน์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
5 ด.ช.กรวิชญ ์ ก าเนิดแวงควง รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
6 ด.ช.สิริศักดิ์  โมฆรัตน์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
7 ด.ญ.พรทิพย์  ช่างศรี รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
8 ด.ญ.ณิชชา  สิทธิศาสตร์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
9 ด.ญ.ปาริชาต  สิงหามูล รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
10 ด.ช.คณาสิน  แก้วคีรี รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
11 ด.ช.ธีรพัฒน ์ พ่อศรีชา รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
12 ด.ช.ไกรวิทย์  เหลี่อมสีจันทร์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
13 ด.ช.วิริทธิ์พล  บุตรกระโทก รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
14 ด.ญ.อภิญญา  บุญวงศ์ษา รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
15 ด.ช.รชต  อุตตุ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด   
16 ด.ช.ธนภัทร  ปัทมสีแก้ว รร.เมืองร้อยเอ็ด   
17 ด.ช.ชนะชัย  บุตรดี รร.บ้านม่วงน้ า   
18 ด.ญ.สุภาวิณ ี สายทองค า รร.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ   
19 นายพฤกษ  ธนพรวณิชย์ รร.ผดุงกิจวิทยา   
20 ด.ญ.ภิญรัตน ์ มะลัยสิทธิ์ รร.สารสาสน์วิเทศโคราช   
21 ด.ช.ปุณณวิช  พลเทียร รร.อนุบาลร้อยเอ็ด   
22 ด.ญ.ชวนันท ์ โพธิ์ขี รร.เมืองร้อยเอ็ด   
23 ด.ญ.ญาณัจฉรา  สดมสุข รร.อนุบาลพนมไพร   
24 ด.ช.วชัริศ  รัตธรรม รร.วรัญญาวิทย์   
25 ด.ช.รุ่งเรือง  ศรีสะคู รร.บ้านเที่ยงนาเรียง   



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ห้องสอบที่ 2 

1 ด.ญ.ณปภัช  พละ รร.พระกุมารศึกษา   
2 ด.ญ.ณัฐชนัน  มนปราณีต รร.เมืองร้อยเอ็ด   
3 ด.ญ.สุวิชญา  สิงยะเมือง รร.อนุบาลร้อยเอ็ด   
4 ด.ช.ศุกลวัฒน์  แก้วชนะ รร.อนุบาลเมืองอาจสามารถ   
5 ด.ญ.บุษยภาศ  ปองตี รร.เมืองวาปีปทุม   
6 ด.ช.ผดุงเกียรติ  สวัสดิผล รร.เมืองวาปีปทุม   
7 ด.ญ.รัชภาฎา  พลคชา รร.เมืองสุวรรณภูมิ   
8 ด.ช.กฤตภาส  พนมสินธุ์ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด   
9 ด.ญ.วิชญาดา  ฮวดศรี รร.อนุบาลล าปลายมาศ   
10 ด.ญ.ธารขวัญ  ศรีมันตะ รร.อนุบาลเอกกุมาร   
11 ด.ช.กรวิชญ ์ หงส์พิพิธ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด   
12 ด.ญ.ธนิยาพร  มุขพรหม รร.ไพโรจน์วิชาลัย   
13 ด.ญ.ณัฐวลัญช ์ พงศ์ศิริ รร.ไพโรจน์วิชาลัย   
14 ด.ช.ชินภัทร  ศิริเวช รร.อนุบาลร้อยเอ็ด   
15 ด.ช.ธีระวัฒน ์ พิมพ์ศรี รร.อนุบาลเอกกุมาร   
16 ด.ช.สภุัทนะ  สุทธิยา รร.บ้านหนองกุง   
17 ด.ญ.จิราณี  วงษ์พันธ์ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด   
18 ด.ญ.ธัญรัต  ศีลพันธ์ รร.บ้านสังข์   
19 ด.ญ.ณัฐพร  อยู่สบายรุ่งเจริญ รร.บ้านหนองหินน้อย   
20 ด.ช.ภวูิศ  จันโทภาศ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด   
21 ด.ญ.พอเพียง  นาคหฤทัย รร.บ้านหนองนาสร้าง   
22 ด.ช.รมรินย์กร  พรมทอง รร.สารคามพิทยาคม   
23 ด.ช.ณัฐกร  ทุมแก้ว รร.บ้านดอนแคน   
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
    
    



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
ห้องสอบท่ี 2 

 ชื่อ - สกุล มาจากโรงเรียน   
1 ด.ญ.กชพร  ศรีสุยงค์ รร.บุญมีวิทยา   
2 ด.ญ.รุ่งตะวัน  ทิพมณี รร.กวงฮ้ัว   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้องสอบท่ี 2 

 ชื่อ - สกุล มาจากโรงเรียน   
1 ด.ช.ปิติ  สารสิริรัตน์  รร.รังษีวิทยา   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (แผนคณิต – วิทย์) 
ห้องสอบที่ 3 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล มาจากโรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายศตคุณ  ขจรพงศ์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
2 นายชวัลวิทย ์  สินพานิช รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
3 นายชิษณุพงศ์  นรชาญ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
4 น.ส.ปริญญาพร  วิเลศ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด   
5 นายอิทธิ  ธนพรวณิชย์ รร.ผดุงกิจวิทยา   
6 นายณัฐวุฒิ  น้อยสองชั้น รร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์   
7 นายธารตะวัน  สิงห์ชาดา รร.พระกุมารศึกษา   
8 น.ส.จิรนันท ์ จันทะวงษ์ รร.อาจสามารถวิทยา   
9 น.ส.ธัญชนก  มนปราณีต รร.เมืองร้อยเอ็ด   
10 น.ส.ณัฎฐธิดา  วินทะไชย รร.การกุศลวัดสระทอง   
11 ด.ญ.พรรณิชา  โคตรพูลชัย รร.สตรีศึกษา   
12 นายแทนไทย  ศรีระพันธ์ รร.พระกุมารศึกษา   
13 น.ส.ชฎิลดา  เฟ่ืองฟู รร.สตรีศึกษา   
14 ด.ญ.ลลิดา  เจริญบุตร รร.เซนต์เอเมลี   
15 น.ส.ชนนิกานต ์ จันส าโรง รร.จตุรพักรพิมานรัชดาภิเษก   
16 นายวิญญูชน  โชติชว่ง รร.ปทุมรัตน์พิทยาคม   
 17       
 18       
 19       
 20       
 21       
 22       
 23       
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (แผนศิลป์ -ภาษา) 
ห้องสอบที่ 3 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล มาจากโรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.ประภาวด ี สอเจริญศรี รร.สตรีศึกษา   
2 น.ส.สภุัคพิมล  สุระมณี กศน.สระแก้ว   
3 นายธนดล  นิยะดี รร.เสลภูมิพิทยาคม   
4 น.ส.อัจฉราภรณ์  แก้ววิเศษฐิติ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์   
5 น.ส.ชโลธร  ขันตีกลม รร.มาลาสวรรค์พิทยา   
6 ด.ญ.ศศิณา  บรรดร รร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก   
7 น.ส.แสนด ี สืบชมภ ู ประเทศเยอรมัน   
8 น.ส.นฤมล  แสงกล้า รร.สตรีศึกษา   
9 นายจักรภัทร  บุญทศ รร.พระกุมารศึกษา   
10 น.ส.ชุติกาญจน์  นามวิเศษ รร.สตรีศึกษา   
12        
 13       
 14       
 15       
 16       
 17       
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
    



ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

1. นักเรียนมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 08.30 น. ซักประวัติและตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง             
กรณีมาจากพ้ืนที่เสี่ยงให้น าผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงมาแสดง ณ จุดคัดกรองด้วย 

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าสอบ เวลา 08.30 - 12.30 น.  
3. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในช่วงเวลาสอบ 
4. กรณีนักเรียนติดเชื้อ โควิด-19 แสดงผลยืนยันและให้เข้าสอบได้ท่ีห้องสอบพิเศษท่ีได้จัดเตรียมไว้ 
5. เตรียมปากกา + น้ ายาลบค าผิด ของตนเองในการเข้าสอบเท่านั้น 

 

 

 


