
ประกาศโรงเรยีนพระกุมารรอ้ยเอ็ด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

โครงการ นักเรยีนผู้มคีวามสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต (Talented  Program)
ประจ าปีการศึกษา  2566

*******************************
ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้ท าการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3  

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปี 4  โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพเิศษ วิทย์-คณิต (Talented  Program)

สอบวันศุกร์ที ่ 10  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2566  เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจงึประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้

ที่ รหัส ช่ือ-สกุล ช้ัน/ห้อง ผลสอบ
1 14126 เด็กหญิง เอมสุข พนูวศิน ป.3/1 ผ่าน
2 13835 เด็กหญิง ไอรินทร์ลดา จ ารองเพง็ ป.3/1 ผ่าน
3 13868 เด็กหญิง มนัสญา กลางบุรัมย์ ป.3/1 ผ่าน
4 13940 เด็กหญิง มนัสนันท์ จติประเสริฐพงศ์ ป.3/2 ผ่าน
5 14453 เด็กชาย ชัชพงศ์ วงศ์ค า ป.3/1 ผ่าน
6 14482 เด็กหญิง ญาณิศา อุทการ ป.3/3 ผ่าน
7 14821 เด็กชาย อานนท์ อดทน ป.3/4 ผ่าน
8 13885 เด็กชาย ชาครีย์ ขุมหิรัญ ป.3/1 ผ่าน
9 14101 เด็กหญิง พทัธนันท์ เทียมเมืองแพน ป.3/1 ผ่าน

10 13548 เด็กชาย ตรัยคุณ ตรีพงษ์ ป.3/2 ผ่าน
11 13864 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้ววิชัย ป.3/1 ผ่าน
12 14471 เด็กหญิง ภูณิชฎา ยินดี ป.3/1 ผ่าน
13 13916 เด็กหญิง อักษิกาญจน์ ถนัดค้า ป.3/2 ผ่าน
14 17539 เด็กหญิง กฤติยาภร เฉยีบแหลม ป.3/2 ผ่าน
15 15923 เด็กชาย ธนกฤต รักสวนจกิ ป.3/2 ผ่าน
16 14500 เด็กหญิง จารุพชิญา จนัทร์ขอนแก่น ป.3/4 ผ่าน
17 15589 เด็กหญิง อริสา ปัญญาง ป.3/1 ผ่าน
18 14504 เด็กหญิง พชัรธิดา จนันา ป.3/4 ผ่าน
19 13845 เด็กหญิง ณัฐชยา อุตเสนา ป.3/1 ผ่าน
20 13914 เด็กหญิง ชนัญชิดา แสนส าโรง ป.3/1 ผ่าน



ที่ รหัส ช่ือ-สกุล ช้ัน/ห้อง ผลสอบ
21 15924 เด็กหญิง ศิริภัสสร ฐิตวิรัชวัฒน์ ป.3/1 ผ่าน
22 13958 เด็กชาย ชยภัทร ทองบุสกุล ป.3/1 ผ่าน
23 13932 เด็กหญิง ภิญญาภัสร์ จนัทร์ทอง ป.3/2 ผ่าน
24 14481 เด็กหญิง ปวันรัตน์ มั่นต่าย ป.3/3 ผ่าน
25 14505 เด็กหญิง จริภิญญา ชะเอม ป.3/4 ผ่าน
26 13884 เด็กหญิง จติสิรินธ์ มาตย์สาลี ป.3/1 ผ่าน
27 15966 เด็กชาย กฤตยชญ์ พนัพพิฒัน์ ป.3/1 ผ่าน
28 15920 เด็กชาย ปวริศ บุรีศรี ป.3/3 ผ่าน
29 13856 เด็กหญิง เธียรญาดา เอื้อมสุวรรณ ป.3/1 ผ่าน
30 13872 เด็กหญิง เนตรนภา หลวงเทพ ป.3/1 ผ่าน
31 13997 เด็กหญิง ชญาณิศา เจริญสมบัติวัธนา ป.3/1 ผ่าน
32 15204 เด็กหญิง มินฐดา ลีธนศักด์ิสกุล ป.3/1 ผ่าน
33 13909 เด็กชาย จติติพฒัน์ มูลมณี ป.3/1 ผ่าน
34 14136 เด็กหญิง โยษิตา เรืองเดช ป.3/3 ผ่าน
35 15215 เด็กหญิง จนุยอง คิม ป.3/3 ผ่าน
36 13996 เด็กหญิง ศตพร ตาเมือง ป.3/4 ผ่าน
37 16531 เด็กชาย จริภัทร บุตรพรหม ป.3/4 ผ่าน
38 13949 เด็กหญิง รมณ สุชนวนิช ป.3/5 ผ่าน
39 13862 เด็กหญิง ฐิตาพร ทัพโพธ์ิ ป.3/1 ผ่าน
40 13873 เด็กหญิง กัญญาภัทร ชารีวัน ป.3/2 ผ่าน
41 14823 เด็กหญิง ณัฐพชัญ์ ประเสริฐสังข์ ป.3/2 ผ่าน
42 14497 เด็กหญิง ศุรีมาศ มุ่งชู ป.3/4 ผ่าน
43 13980 เด็กหญิง วรพชิชา ศรีวงษ์ชัย ป.3/5 ผ่าน
44 13956 เด็กหญิง ทักษอร ชัญถาวร ป.3/1 ผ่าน
45 13888 เด็กหญิง ธนัชชา วงศ์ถาวรสันติ ป.3/2 ผ่าน
46 13961 เด็กหญิง ชวัลนุช พรมเจดีย์ ป.3/1 ผ่าน
47 13975 เด็กชาย วรานนท์ พรมแพน ป.3/1 ผ่าน
48 14490 เด็กชาย ปวรวิชย์ แก่นกิจวิบูลย์ ป.3/2 ผ่าน
49 13994 เด็กหญิงปุญญิศา ผ่านสถิน ป.3/3 ส ารอง
50 14476 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชุมสิงห์ ป.3/3 ส ารอง 
51 15952 เด็กชาย รัชชานนท์ ลือจนัดา ป.3/3 ส ารอง 
52 15210 เด็กชาย ปุณณภพ ธานีวรรณ ป.3/5 ส ารอง 
53 15942 เด็กหญิง ปุณณัฐฐา ไทยค า ป.3/2 ส ารอง 



ที่ รหัส ช่ือ-สกุล ช้ัน/ห้อง ผลสอบ
54 13984 เด็กหญิง ขวัญฤทัย ปะนามเก ป.3/2 ส ารอง 
55 13850 เด็กชาย ธีรเดช มิตรรัก ป.3/3 ส ารอง 
56 16332 เด็กหญิง ณัชชา ศรีสุข ป.3/5 ส ารอง 
57 13881 เด็กหญิง สุภาธิดา บุญโพธ์ิ ป.3/1 ส ารอง 
58 14495 เด็กหญิง กุลฑีรา มีแคน ป.3/2 ส ารอง 
59 15954 เด็กหญิง พชิรา สาระอินทร์ ป.3/3 ส ารอง 
60 16815 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสนสุข ป.3/4 ส ารอง 
61 14169 เด็กชาย ธณัฐพงษ์ ผิวงาม ป.3/4 ส ารอง 
62 15953 เด็กชาย คุณานนท์ ทิพบาง ป.3/5 ส ารอง 
63 13836 เด็กหญิง ธณัศพร สารีกิจ ป.3/1 ส ารอง 
64 15957 เด็กหญิง เอมิกา นพราลัย ป.3/3 ส ารอง 
65 13847 เด็กหญิง ศิรภัสสร จนัทคล้าย ป.3/1 ส ารอง 
66 13903 เด็กชาย รชต ด านิล ป.3/1 ส ารอง 
67 15938 เด็กหญิง ศิริญาพร ปองไป ป.3/5 ส ารอง 
68 13906 เด็กชาย นพณัฐ วิบุลกุล ป.3/4 ส ารอง 
69 14487 เด็กชาย พรธนวิชญ์ สุวรรณมิตร ป.3/1 ส ารอง 
70 14478 เด็กหญิง ปภาดา ลอยคลัง ป.3/1 ส ารอง 
71 15214 เด็กชาย ริโก เฟลเดอร์ ป.3/2 ส ารอง 
72 13992 เด็กหญิง พชิญาภา รักษาศิลป์ ป.3/4 ส ารอง 
73 15940 เด็กหญิง ภัทรธิดา เสริญอนันต์ ป.3/1 ส ารอง 
74 15971 เด็กชาย เธียรนาคิน สุนทรปรีสงค์ ป.3/5 ส ารอง 
75 14454 เด็กชาย พรีะวัฒน์ ทิพวัลยกุล ป.3/3 ส ารอง 
76 13846 เด็กหญิง ปุณณดา เขื่อนแก้ว ป.3/1 ส ารอง 
77 15921 เด็กหญิง ณัฐวศา สีนอ ป.3/1 ส ารอง 
78 13853 เด็กชาย กิตกวิน ปัญญจิตร ป.3/1 ส ารอง 
79 13889 เด็กชาย อันดามัน ติลิกายเนน ป.3/2 ส ารอง 
80 15956 เด็กหญิง อัญญาดา ธารจนัทร์ ป.3/5 ส ารอง 
81 17305 เด็กชาย ชญานนท์ นามข า ป.3/4 ส ารอง 
82 14176 เด็กหญิง ชนัชธิดา อดุมฤทธ์ิ ป.3/2 ส ารอง 
83 17386 เด็กหญิง พจิกัขณา เติมศิลป์ ป.3/5 ส ารอง 
84 13977 เด็กชาย วชรวีรธ์ สุตมาตย์ ป.3/4 ส ารอง 
85 14479 เด็กชาย ปิยากร เจริญสุข ป.3/2 ส ารอง 
86 14462 เด็กชาย ฑณลภัษร์ ภักดีวุฒิ ป.3/2 ส ารอง 



ที่ รหัส ช่ือ-สกุล ช้ัน/ห้อง ผลสอบ
87 13941 เด็กชาย ณัฐพฒัน์ ร่มศรี ป.3/4 ส ารอง 
88 16773 เด็กหญิง วนัชภรณ์ เลขนอก ป.3/4 ส ารอง 

       ขอให้ผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียม เพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าเป็นนักเรียน 
Talented  Program จ านวน  7,000 บาท  ต้ังแต่วันที ่17 - 28 กุมภาพนัธ์ 2566  เวลา  08.00 – 16.00 น.
ณ  ส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน)   หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ และจะเรียกล าดับส ารองต่อไป

       ประกาศ  ณ  วันที ่17 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566

                     ลงชื่อ 

       (ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจนัทร์)
       ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด



ประกาศโรงเรยีนพระกุมารรอ้ยเอ็ด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5

โครงการ นักเรยีนผู้มคีวามสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต (Talented  Program)
ประจ าปีการศึกษา  2566

*******************************
ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้ท าการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4  

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปี 5  โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพเิศษ วิทย์-คณิต (Talented  Program)

สอบวันศุกร์ ที ่ 10  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2566  เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจงึประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง ผลสอบ
1 12872 เด็กชาย ภูวิศ วงค์ค า ป.4/1 ผ่าน
2 12946 เด็กหญิง มาตาญา อังคะณิตย์ ป.4/1 ส ารอง

       ขอให้ผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียม เพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าเป็นนักเรียน 
Talented  Program จ านวน  7,000 บาท  ต้ังแต่วันที ่17 - 28 กุมภาพนัธ์ 2566  เวลา  08.00 – 16.00 น.
ณ  ส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน)   หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาทีก่ าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ และจะเรียกล าดับส ารองต่อไป

       ประกาศ  ณ  วันที ่17 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566

                     ลงชื่อ 

       (ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจนัทร์)
       ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด



ประกาศโรงเรยีนพระกุมารรอ้ยเอ็ด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

โครงการ นักเรยีนผู้มคีวามสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต (Talented  Program)
ประจ าปีการศึกษา  2566

*******************************
ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้ท าการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปี 6  โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพเิศษ วิทย์-คณิต (Talented  Program)

สอบวันศุกร์ ที ่ 10  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2566  เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจงึประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โครงการ นักเรียนผู้มีความสามารถพเิศษ วิทย์-คณิต 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง ผลสอบ
1 16551 เด็กชาย อัษฎายุธ นามโคตร ป.5/2 ส ารอง

       นักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง ทางโรงเรียนจะแจง้ให้มอบตัวในล าดับต่อไป

       ประกาศ  ณ  วันที ่17 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566

                     ลงชื่อ 

       (ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจนัทร์)
       ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด


