
 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา  2566 

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

       ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา  2566  โปรแกรม ประถมหลักสูตรใหม่ ( ห้องเรียนปกติ ) และ Intensive English Program (IEP)  

บัดน้ีโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ในวันเสาร์ที่  11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2566   

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

       จึงประกาศรายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ดังน้ี 

ที ่ ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน ผลการคัดเลือก โปรแกรม 
1 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันพิพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 
2 เด็กชายวชิรวิทย์  เดชทะสร ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

3 เด็กชายชิณณวรรธน์  บุญเมือง ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

4 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีประยูรวงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

5 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เดอร์ริง ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

6 เด็กชายภัตธนสันต์  จตุเทน ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

7 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มนอุทก ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

8 เด็กชายเทพทัต  โพนทัน ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

9 เด็กชายชนาสิน  สดับสาร ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

10 เด็กชายวิชญ์รพี  ค าสวนจิก ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

11 เด็กชายปุณณวิช  จันละคร ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน IEP 

12 เด็กชายธนภัทร  ลาพัง ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 
13 เด็กหญิงโชติกา  มูลสิติ ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

14 เด็กหญิงศิริยากร  แสงหัวช้าง ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

15 เด็กชายฤษตนันท์  จันทร์ส่อง ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

16 เด็กหญิงอัญญาดา  ชนะชัย ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

17 เด็กหญิงริญรภัสร์  ค าหวล ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

18 เด็กชายวรัญญู  วงค์ตาผา ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

19 เด็กหญิงโสรยา  ศรีละคร ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

20 เด็กชายภัทรวัฒน์  ผจงศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

21 เด็กหญิงกมลชนก วรรณสินธ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ผ่าน IEP 
22 เด็กชายธีรเทพ  ฤทธ์ิจรูญ ประถมศึกษาปีที่ 2 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 



 
   นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียม ได้ที่ส านักบริหาร ( ฝ่ายการเงิน )  

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ต้ังแต่ วันที่ 11-18 เดือนมีนาคม 2566  เวลา  08.00 – 16.00 น.   และนักเรียนที่มีรายช่ือ 
พบผู้บริหาร  ติดต่อในวันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม 2566   เวลา 09.00 – 12.00 น.             
    

ประกาศ  ณ  วันที่  11   เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2566 

 

ลงช่ือ  

( นางสาวอรนุช  หอมจันทร์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

23 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองเพียง ประถมศึกษาปีที่ 2 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 

24 เด็กหญิงชมพูนุช  บุบผาเดช ประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน IEP 

25 เด็กหญิงวิรดา  บังจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน IEP 

26 เด็กหญิงญาณิดา  ดรุนิกร ประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน IEP 

27 เด็กหญิงเขมจิรา  คนที ประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน IEP 

28 เด็กชายฐิติวุฒิ  กังศศิเทียม ประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน IEP 

29 เด็กหญิงอังค์วรา  ซิงห์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 
30 เด็กหญิงสุคนธ์  มนขุนทด ประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน IEP 
31 เด็กชายพุฒิภัทร  จันทะคาม ประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 
32 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สัตบุตร ประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน IEP 
33 เด็กชายณัฏฐากร  ค าแหงพล ประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน ห้องเรียนปกติ 
34 เด็กชายพันธวีร์  กังศศิเทียม ประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน IEP 
35 เด็กหญิงภัทรินทร์  สาระวิถี ประถมศึกษาปีที่ 2 พบผู้บริหาร ห้องเรียนปกติ 

36 เด็กชายนครินทร์  ปัดใจ ประถมศึกษาปีที่ 4 พบผู้บริหาร ห้องเรียนปกติ 

37 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปทุมพร ประถมศึกษาปีที่ 4 พบผู้บริหาร ห้องเรียนปกติ 

38 เด็กชายธนกฤต  ภูกองชนะ ประถมศึกษาปีที่ 5 พบผู้บริหาร ห้องเรียนปกติ 

39 เด็กชายวัจน์ชกรณ์  ใจวงค์ผาบ ประถมศึกษาปีที่ 5 พบผู้บริหาร ห้องเรียนปกติ 

40 เด็กชายณัฐภูมิ  แสงสีกร ประถมศึกษาปีที่ 6 พบผู้บริหาร ห้องเรียนปกติ 

41 เด็กชายปริญ  สาสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 พบผู้บริหาร IEP 

42 เด็กหญิงบูรยา  จิตคง ประถมศึกษาปีที่ 4 พบผู้บริหาร IEP 


