
 

 

             ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
        เรื่อง    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
            ประจ าปีการศึกษา  2565 
       **************** 
  ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกมัธยมศึกษา ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 – 6  ประจ าปีการศึกษา 2565   ณ วันเสาร์ที่ 19  มีนาคม พ.ศ.2565  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จึงประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
  
           นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จ านวน 35 คน 

ล าดับที่
สอบได้ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 เด็กชายชัยวัฒน์ ค าชัยภูมิ  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่าน 

2 เด็กหญิงสุวิชญา  สิงยะเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

3 เด็กชายศุภกร  ขุมทอง  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่าน 

4 เด็กชายชินภัทร  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

5 เด็กชายสุภัทนะ  สุทธิยา โรงเรียนบ้านหนองกุง ผ่าน 

6 เด็กหญิงรัชภาฎา  พลคชา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ผ่าน 

7 เด็กหญิงชวนันท์  โพธิ์ขี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่าน 

8 เด็กหญิงณัฐชนัน  มนปราณีต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่าน 

9 เด็กหญิงธารขวัญ  ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร ผ่าน 

10 เด็กชายบุรพล  ผดุงสันต์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่าน 

11 นายพฤกษ  ธนพรวณิชย์ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ผ่าน 

12 เด็กหญิงธนิยาพร  มุขพรหม โรงเรียนไพโรจน์วิชาลัย ผ่าน 

13 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศ์ศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชาลัย ผ่าน 

14 เด็กหญิงพอเพียง  นาคหฤทัย โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง ผ่าน 

15 เด็กหญิงสุภาวิณี  สายทองค า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ผ่าน 

16 เด็กชายรชต  อุตตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

17 เด็กหญิงวิชญาดา  ฮวดศรี โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ ผ่าน 

18 เด็กชายภูวิศ  จันโทภาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

19 เด็กชายผดุงเกียรติ  สวัสดิผล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ผ่าน 



ล าดับที่
สอบได้ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

20 เด็กหญิงบุษยภาศ  ปองตี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ผ่าน 

21 เด็กหญิงปาริพัฒน ์ ศิลารัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่าน 

22 เด็กชายกฤตภาส  พนมสินธุ ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

23 เด็กชายคุณาสิน  แก้วคีรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่าน 

24 เด็กหญิงณัฐพร  อยู่สบายรุ่งเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย ผ่าน 

25 เด็กชายวรวุฒิ  อุบลบาล  โรงเรียนเช้ือจรูญวิทย ์ ผ่าน 

26 เด็กชายชนะชัย  บุตรดี โรงเรียนบ้านม่วงน้ า ผ่าน 

27 เด็กชายกรวิชญ์  หงส์พิพิธ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

28 เด็กชายรุ่งเรือง  ศรีสะคู โรงเรียนบ้านเท่ียงนาเรียง ผ่าน 

29 เด็กชายธนภัทร  ปัทมสีแก้ว โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่าน 

30 เด็กหญิงจิราณี  วงษ์พันธ ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

31 เด็กชายศุกลวัฒน์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ผ่าน 

32 เด็กชายวิริทธิ์พล  บุตรกระโทก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่าน 

33 เด็กหญิงธัญรัต  ศีลพันธ์ โรงเรียนบ้านสังข ์ ผ่าน 

34 เด็กชายวัชริศ  รัตธรรม โรงเรียนวรัญญาวิทย ์ ผ่าน 

35 เด็กชายปุณณวิช  พลเทียร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 
 

       นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จ านวน 3 คน 

ล าดับที่
สอบได้ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 เด็กหญิงรุ่งตะวนั  ทิพมณี โรงเรียนกวงฮั้ว ผ่าน 

2 เด็กหญิงกชพร  ศรีสุยงค์ โรงเรียนบุญมวีิทยา ผ่าน 

3 เด็กชายณัฐภัทร  สีดาพาลี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ผ่าน 
 
       นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 1 คน 

ล าดับที่
สอบได้ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
ผลการคัดเลือก 

1 เด็กชายปิติ  สารสิริรัตน์  โรงเรียนรังษีวิทยา ผ่าน 

 



        นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนคณิต – วิทย์ จ านวน 17 คน 

ล าดับที่
สอบได้ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 นางสาวกฤศ  จิตตะยโศธร  โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 

2 นางสาวอรปรียา  ทองใบ โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา ผ่าน 

3 นายศตคุณ  ขจรพงศ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่าน 

4 เด็กหญิงพรรณิชา  โคตรพูลชัย โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 

5 นางสาวขวัญจิรา  ค าชนะ  โรงเรียนวงัจันทร์วิทยา  ผ่าน 

6 นายวิญญูชน  โชติช่วง โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม ผ่าน 

7 นางสาวพรหมธาดา ค ามีแก่น  โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ผ่าน 

8 นายอิทธิ  ธนพรวณิชย์ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ผ่าน 

9 นางสาวโชติกา  ศรีปัดถา  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่าน 

10 เด็กหญิงลลิดา  เจริญบุตร โรงเรียนเซนต์เอเมลี ผ่าน 

11 น.ส.จิรนันท์  จันทะวงษ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ผ่าน 

12 นายณัฐวุฒิ  น้อยสองช้ัน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ผ่าน 

13 นางสาวชนนิกานต์  จันส าโรง โรงเรียนจตุรพักรพิมานรัชดาภิเษก ผ่าน 

14 นายแทนไทย  ศรีระพนัธ ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ผ่าน 

15 นางสาวชฎิลดา  เฟื่องฟ ู โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 

16 นางสาวธัญชนก  มนปราณีต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่าน 

17 นายธารตะวัน  สิงห์ชาดา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ผ่าน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนศิลป์-ภาษา จ านวน 9  คน 

ล าดับที่สอบ
ได้ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 นางสาวแสนดี  สืบชมภู ศึกษาต่างประเทศ ผ่าน 

2 นางสาวสุภัคพิมล  สุระมณี การศึกษานอกระบบจังหวัดสระแก้ว ผ่าน 

3 นางสาวประภาวดี  สอเจริญศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 

4 นางสาวนฤมล  แสงกล้า โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 

5 นางสาวชโลธร  ขันตีกลม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ผ่าน 

6 เด็กหญิงศศิณา  บรรดร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ผ่าน 

7 นายจักรภัทร  บุญทศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ผ่าน 

8 นายธนดล  นิยะดี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ผ่าน 

9 นางสาวชุติกาญจน์  นามวิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 
 

      นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนศิลป์-ภาษา จ านวน 1  คน 

ล าดับที่
สอบได้ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 นายทรงบญุ  ล้ าเลิศ  โรงเรียนขัติยะวงษา  ผ่าน 
  

          ขอให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565  ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565  รับมอบตัวเวลา 08.00 - 16.00 น. 
ณ  ส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
 
                ประกาศ  ณ  วันท่ี  19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                    ลงช่ือ   
                  (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 
 

       


