
 

 

             ประกาศโรงเรยีนพระกุมารร้อยเอ็ด 

        เรื่อง    ประกาศผลการสอบคดัเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  

            ประจ าปีการศึกษา  2565 

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

  ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกมัธยมศึกษา ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6  ประจ าปีการศึกษา 2565   ณ วันเสาร์ที่ 2  เมษายน พ.ศ.2565  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

  

           นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จ านวน 33 คน 

ล าดับที่
สอบได ้

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 เด็กชายพศวีร์  อภิชาโรจนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

2 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ปิ่นแคน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

3 เด็กชายณัฐกร  ทุมแก้ว โรงเรียนบ้านดอนแคน ผ่าน 

4 เด็กหญิงชโลธร  บุราษี โรงเรียนสมิทธิพงษ์ ผ่าน 

5 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รอบดูดี โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ผ่าน 

6 เด็กหญิงสุณัฐชา ไชยโคตร โรงเรียนพิชญศึกษา ผ่าน 

7 เด็กชายจิรายุ  บุญทันเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

8 เด็กหญิงไอยวรินทร์  น้อยโคตร โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร ผ่าน 

9 เด็กชายธนบดี  รัตนพรหมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

10 เด็กชายธนภัทร  สวัสดิ์แวงควง โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี ผ่าน 



ล าดับที ่
สอบได ้

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

11 เด็กชายธยาน์ณัฐ  แสนสนอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

12 เด็กชายปิยพัฒน์  เขือนอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

13 เด็กหญิงจิรัชญา  สุตะนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

14 เด็กหญิงปทิตตา  นามิสา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ ผ่าน 

15 เด็กชายยศกร  อกศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

16 เด็กชายพลชย  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

17 เด็กชายพลพล  ชัยดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

18 เด็กหญิงบุญวัฒนา  บุญเอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

19 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีตะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

20 เด็กหญิงขวัญพิชชา  อนุวาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

21 เด็กหญิงพรนภัส  ฝึกการค้า โรงเรียนอนุบาลเอ่ียมสุข ผ่าน 

22 เด็กหญิงสุภาภัทร์  สุคุณา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ ผ่าน 

23 เด็กชายธนกร  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

24 เด็กชายปวริศ  วิเลศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผ่าน 

25 เด็กชายจาตุรงค์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

26 เด็กชายกรวิชญ์  ภูพาดพลอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาเมืองร้อยเอ็ด ผ่าน 

27 เด็กชายกันต์ธร  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

28 เด็กชายภควรรธก์  สมถะธัญญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 



ล าดับที ่
สอบได ้

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

29 เด็กหญิงรชยา  ดวงประเสริฐ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่าน 

30 เด็กหญิงธีมาพร  แสงคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

31 เด็กหญิงบังอร  ประทุมโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

32 เด็กหญิงประภัสสร  วรเชษฐ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่าน 

33 เด็กชายสิปปกร  ปัจจัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่าน 

 

       นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   จ านวน 1 คน 

ล าดับที่
สอบได ้

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 เด็กชาย ปิยะพล  โพธินาม โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ผ่าน 

 

        นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนคณิต – วิทย์ จ านวน  9 คน 

ล าดับที่
สอบได ้

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 นายกิตติพงษ์  คุ้มบัวลา โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก ผ่าน 

2 นางสาวปริญญดา  พันธะไชย โรงเรียนบ้านหมูม้น ผ่าน 

3 เด็กหญิงอรสา  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น ผ่าน 

4 นางสาวณัฐญา  แสงพล โรงเรียนกมลาไสย ผ่าน 

5 เด็กหญิงเปมินทรา  คงทิพย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ผ่าน 



ล าดับที่
สอบได ้

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

6 นางสาวสุภาพร  วิสาเทศ โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 

7 เด็กชายอติวิชญ์  ผ่องโสดา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผ่าน 

8 นายสหรัฐ  สิมทะราช โรงเรียนบ้านเมืองสรวง ผ่าน 

9 เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมสิงห์ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ผ่าน 

  

     นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  แผนศิลป์-ภาษา จ านวน  4  คน 

ล าดับที่
สอบได ้

ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ผลการคัดเลือก 

1 นางสาวฉัตริญา  สาคร โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 

2 เด็กหญิงไอรินดา  ผลาผล โรงเรียนธงธาน ี ผ่าน 

3 เด็กหญิง ปัทมพร  นาถมทอง โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ผ่าน 

4 เด็กหญิงเมษิณี  บรรเลิง โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่าน 

   

          ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2565  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2  เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565  รบัมอบตัวเวลา 08.00 - 16.00 น. 

ณ  ส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
 

                ประกาศ  ณ  วันที่  2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 

                     ลงชื่อ   

                  (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 



     


