
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เร่ือง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6          

ประจ าปีการศึกษา 2561 
............................................................... 

 

 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ในวันเสาร์ที ่ 17  มีนาคม  พ.ศ.  2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปี
การศึกษา  2561  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  (ห้องเรียน  IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์กระโซ่ ผ่าน  

2 เด็กหญิงสิริกัญญา  ดาบุตร ผ่าน  

3 เด็กหญิงวิชญาพร  อังศุพิศุทธิ์ ผ่าน  
4 เด็กหญิงธยานะ  บัวพันธ์ ผ่าน  

5 เด็กชายปัณณรุจน์  ปิยะวัฒน์พัชร ผ่าน  
6 เด็กหญิงมนัสดา  เอกศิริ ผ่าน  

7 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  นาโสก ผ่าน  

8 เด็กชายพุทธคุณ  ภูมิศรี ผ่าน  
9 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองธีรภาพ ผ่าน  

10 เด็กหญิงนภสร  เพ็ชรหงษ์ ผ่าน  

11 เด็กหญิงชนากานต์  แคล้วคลาดสัตรู ผ่าน  
12 เด็กชายกฤษดา  แก้วเจริญ ผ่าน  

13 เด็กหญิงพิชญธิดา  มาหาญ ผ่าน  

14 
เด็กชายวัฒนเทพ  สุดโต พบผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 
ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ  

15 
เด็กหญิงณิชา  ศรีวิเศษ พบผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 
ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ  

 

 



 

ล าดับที่ ชื่อ ผลการสอบ หมายเหตุ 

16 
 
เด็กหญิงภัทรียา  เหล่าเสพล 

พบผู้บริหาร 
วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 

ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ 

17 
 
เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นทะยา 

พบผู้บริหาร 
วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 

ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ 

18 
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์แก้ว พบผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 
ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ 

19 
เด็กหญิงลสุกานต์  วงศ์ช่างหล่อ พบผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 
ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ 

20 
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูชื่น พบผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 
ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ 

21 
เด็กหญิงอนันตญา  ทิพมาตย์ พบผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 
ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ 

22 
เด็กหญิงพิชญากร  อสิกัน พบผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 
ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ 

 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (ห้องเรียน  IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงณัฐหทัย  เลิศการค้าสุข ผ่าน  

 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (ห้องเรียน  IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายนฤชิต  แสนสมศักดิ์ ผ่าน  
2 เด็กชายเปยอัคนิน  พูลทรัพย์ ผ่าน  

 



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  (ห้องเรียน  IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงนลินญา  แสนสมศักดิ์ ผ่าน  

2 เด็กชายภูริวัฒน์  ภูมิกาศ ผ่าน  

3 เด็กหญิงจีน่า  ยาสิมินทร์  อ๊อกคาย่า ผ่าน  
4 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวไถล ผ่าน  

5 
เด็กหญิงจิรัชญา  เหล่าเสพล พบผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่  19  มี.ค. 61 
ห้องวิชาการประถม เวลา 09.00 น. 

มอบตัวแผนปกติ. 

 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  (ห้องเรียน  IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงเพชรณรินทร์  เทพรินทร์ ผ่าน  
2 เด็กชายชนกภูมิ  สุพรมอินทร์ ผ่าน  

 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  (ห้องเรียน  IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายรัตนเวโรจน์  ยศบุญ ส ารอง1 มอบตัวแผนปกติ 
2 เด็กหญิงไอรินดา  ผลาผล ส ารอง2 มอบตัวแผนปกติ 

 
           ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันเสาร์ที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2561  รับมอบตัวเวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ  ส านักบริหาร  
(ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17  มีนาคม   2561 
           
            ลงชื่อ   

 (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 

 


