
 

 

 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอด็ 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ 
(Talented  Program)  ประจ าปีการศึกษา  2563 

................................................... 
  

ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา   ได้สอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  เพ่ือเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษ  (Talented  Program)  เมื่อวันวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  ที่ผ่านมา 

ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ  (Talented  
Program)  ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รหัส ชื่อ – สกุล ชั้น/ห้อง ผลการสอบ 
1 11872 เด็กชายนพกร  จึงสวัสดิ์มีชัย ป.3/1 ผ่าน 
2 12243 เด็กหญิงฉันทิตา  ค าหอม ป.3/4 ผ่าน 
3 11852 เด็กชายภาคิน  ประเสริฐสังข์ ป.3/1 ผ่าน 

4 11844 เด็กชายธนภัทร  เสลามาตย์ ป.3/4 ผ่าน 

5 12593 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัส  จัดสนาม ป.3/1 ผ่าน 

6 15320 เด็กชายภูริต  ธนพิบูลย์ภักด ี ป.3/3 ผ่าน 

7 12226 เด็กชายภูมิรัฐศาสตร์  บุญลือ ป.3/4 ผ่าน 

8 12558 เด็กหญิงกรกมล  วงษา ป.3/6 ผ่าน 

9 13596 เด็กหญิงพุฒิพร  ปรีกุล ป.3/1 ผ่าน 

10 13591 เด็กหญิงจารุพิชญา  นงนวล ป.3/2 ผ่าน 

11 12466 เด็กหญิงปิยธิดา  อนันต์ ป.3/1 ผ่าน 

12 11845 เด็กหญิงฐิตาพร  รักษี ป.3/1 ผ่าน 

13 11934 เด็กชายเตชสิทธิ์  สอนสี ป.3/1 ผ่าน 

14 11881 เด็กหญิงจิรัชยา  พันมะวงศ์ ป.3/1 ผ่าน 

15 12506 เด็กชายภณ  วงศ์กรรัตน์ ป.3/3 ผ่าน 

16 11818 เด็กชายปิยะวุธ  ข่าทิพย์พาที ป.3/4 ผ่าน 

17 15318 เด็กชายธนโชติ  เรืองสังข์ ป.3/3 ผ่าน 



18 15310 เด็กหญิงธนัชชา  คุณมะโคตร ป.3/3 ผ่าน 

19 13566 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีสุยิ่ง ป.3/4 ผ่าน 

20 13586 เด็กชายศุภกฤต  อังคะนาวิน ป.3/1 ผ่าน 

21 14920 เด็กหญิงกัญญาณัท  นพเดชวิกุล ป.3/1 ผ่าน 

22 11941 เด็กหญิงชัญญาพัชร  มูลบุตร ป.3/1 ผ่าน 

23 13613 เด็กหญิงนุชสรา  เหล่าสมบัติ ป.3/6 ผ่าน 

24 11888 เด็กหญิงพิชยภา  พันนารี ป.3/1 ผ่าน 

25 11824 เด็กหญิงพิชชานันท์  กว้างนอก ป.3/1 ผ่าน 

26 11935 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีแสง ป.3/1 ผ่าน 

27 13593 เด็กชายสุรดิษ  แฝงยงค์ ป.3/5 ผ่าน 

28 11905 เด็กชายกตัญญู  ด้วงค าจันทร์ ป.3/1 ผ่าน 

29 12822 เด็กหญิงภิชญาภรณ์  บัวศรี ป.3/2 ผ่าน 

30 13577 เด็กหญิงราชวาณิชย์  ดอนสินเพ่ิม ป.3/1 ผ่าน 

31 11846 เด็กชายชลชนะ  นามบุญลือ ป.3/1 ผ่าน 

32 13565 เด็กชายณัฐวุฒิ  บูรณโยชน์กุล ป.3/2 ผ่าน 

33 13571 เด็กชายถิรปพน  ใจห้าว ป.3/5 ผ่าน 

34 13617 เด็กหญิงจารุพิชญา  มีหลง ป.3/4 ผ่าน 

35 14131 เด็กชายอนุภัทร  ไชยจันลา ป.3/4 ผ่าน 

36 11791 เด็กชายรัฐวิชญ์  วงศ์พิมล ป.3/2 ผ่าน 

37 12298 เด็กหญิงชลิดาภรณ์  ปาละอินทร์ ป.3/4 ผ่าน 

38 12578 เด็กหญิงน้ าเพชร  สามิบัติ ป.3/1 ผ่าน 

39 11887 เด็กชายจักรภัทร  ชารีวัน ป.3/1 ผ่าน 

40 11810 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  โบราณมูล ป.3/1 ผ่าน 

41 11932 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หาญชนะ ป.3/2 ผ่าน 

42 11947 เด็กหญิงธนภรณ์  เอ่ียมใส ป.3/1 ผ่าน 

43 13621 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ตุลารักษ์ ป.3/4 ผ่าน 

44 11882 เด็กชายกฤติรัฐ  ด่านคอนสกุล ป.3/2 ผ่าน 

45 12508 เด็กชายกิตติชัย  ฤทธาพรม ป.3/4 ผ่าน 

46 13572 เด็กชายพชรพล  ศรีวนค้ า ป.3/5 ผ่าน 

47 11704 เด็กชายปรัตถกร  หานามชัย ป.3/6 ผ่าน 

48 15314 เด็กหญิงภูริชญา  พรมสุวรรณ ป.3/3 ส ารอง 
49 13567 เด็กหญิงอักษรินทร์  ถนัดค้า ป.3/2 ส ารอง 

50 13558 เด็กหญิงวริญาภร  ศรีวรรณะ ป.3/5 ส ารอง 

51 12628 เด็กชายอนวัชร  ขันแข็ง ป.3/6 ส ารอง 

52 11879 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจวัง ป.3/6 ส ารอง 

53 12504 เด็กชายวชิราวุธ  ศรีภักดี ป.3/1 ส ารอง 

54 13594 เด็กชายกันตพล  แก้วมงคล ป.3/5 ส ารอง 



55 11898 เด็กหญิงปุญญตา  วินทะไชย ป.3/1 ส ารอง 

56 12359 เด็กชายอนันยช  ศรีราช ป.3/2 ส ารอง 

57 13325 เด็กหญิงจิรชยา  เผ่าพันธุ์ ป.3/1 ส ารอง 

58 13568 เด็กหญิงภัคธีมา  อัญญะโพธิ์ ป.3/5 ส ารอง 

59 12229 เด็กหญิงอภิญญา  นาชัยฤทธิ์ ป.3/3 ส ารอง 

60 13588 เด็กหญิงเมธาวี  กิ่งพ้ง ป.3/2 ส ารอง 

61 11841 เด็กหญิงปุญธีรา  รสชา ป.3/5 ส ารอง 

62 11899 เด็กชายธเนศ  ปิยนารถ ป.3/4 ส ารอง 

 

 ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ กับทางโรงเรียน 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 รับมอบตัวเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ  ส านักบริหาร
(ฝ่ายการเงิน) หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2563 

 

                                          ลงชื่อ 
(นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 

  


