
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

ประจ าปีการศึกษา  2564 
............................................................... 

 
 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับมัธยมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  ดังนั้นทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ 
มัธยมศึกษา ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ญ.อัญชลี  ไชยสิงห์ รร.บุญมีวิทยา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 ด.ญ.กมลวรรณ  สมสะอาด รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

3 ด.ญ.ปวีณา  สงวนนาม รร.พระกุมารมหาสารคาม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

4 ด.ญ.รุจิกา  ศรีบุดดา รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

5 ด.ช.วชรวรรธน ์ สุตมาตย์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

6 ด.ช.ธงไทย  ธนะเฮือง รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

7 ด.ช.อธิภัทร  ค าภูมี รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

8 ด.ช.พัฒนพงษ ์ ศรีดาหลง รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

9 ด.ช.วันชัย  อินทมาตย์ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

10 ด.ช.กิตติกร  อุมาพร รร.ไพโรจน์วิชชาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

11 ด.ญ.ธันยา  รางศรี รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

12 ด.ญ.ธัญญญ์าณ์ภรณ์  ชวีวัฒน ์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

13 ด.ช.กลดพัชรษ์  ไชยจิต รร.อนุบาลกุดชุมพัฒนา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

14 ด.ช.พิจักษณ์  ธรรมพิทักษ ์ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

15 ด.ช.ฉัตริน นาปองสี รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

16 ด.ช.ภาคภูมิ  สุขบุรี รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

17 ด.ช.ธีรภัทร  ช่างถม รร.อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

18 ด.ญ.จีรวรรณ  ลาพิงค์ รร.เมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

19 ด.ช.ปรมี  จันทะคัด รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

20 ด.ช.พลภัทร  มะธิโตปะน า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

21 ด.ญ.กฤติมา  วินทะไชย รร.เมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

22 ด.ช.ธนากรณ์  จัตวาที รร.หนองพอกพัฒนา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

23 ด.ช.ปรินทร  อุตรมาตย์ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

24 ด.ญ.อิงนภา  ธรรมวัตร รร.เกศเกล้าวิทยา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

25 ด.ช.สรชัช  ศิริไปล์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
 

 
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรยีนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

 

ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ญ.ชุติกาญจน์  วรรณโคตร รร.โพนทองพัฒนาวิทยา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

 
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรยีนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังฆะมาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล มาจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงอริสรา  สัตยาคุณ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 นายณัฏฐนันท์  กุลทิกวด รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

3 นางสาวพรพรรณ  ประเสริฐสังข์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

4 นางสาวอัจฉรีย์  ศรีพุทธา รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

5 นางสาวนันทิญาพร  เกษแก้ว รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

6 นายธนบดี  โมฆรัตน์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

7 นายคุณานนท์  ไชโยราช รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

8 น.ส.ธนิดา  คะเชนเช่ือ รร.บ้านซ้งวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

9 เด็กหญิงอาริญา  ภูษาแก้ว รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

10 เด็กชายอภิวัฒน์  อุทการ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล มาจากโรงเรียน หมายเหตุ 

11 นายระพีพฒัน ์ไชยรัตน์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

12 ด.ช.พฤฒิพงศ์  เกษรพรม เซนต์นิโกลาส ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

13 นางสาวชลีกร  ประพฤตินอก รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

14 น.ส.ระวิวรรณ  มะลิวัลย์ รร.การกุศลวัดสระทอง ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

15 นายกฤษณ์ดนัย  ประเสริฐสังข์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

16 นางสาวฐิตารีย์ ศรีสารทนงค์ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

17 เด็กชายก้องภพ  ลือชัยราม รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

18 นางสาวสิรินทรา  พันพานิช รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

19 นายธนโชติ สาระสหะตันติ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

20 เด็กชายภูริ ชมภูแสง รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

21 เด็กหญิงอลิสา โจ ฟันออสสคอต รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

22 นางสาวรสธร  วิชาชัย รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

23 นางสาวสุปรียา  กงละวัล รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

24 นายกฤตยชญ์   เพิ่มฉลาด ศรีอรุณวิทย์ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

25 น.ส.ธมลวรรณ  รัตนโชติ รร.พระกุมารศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

 
  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล มาจากโรงเรียน หมายเหตุ 

1 น.ส.ณัฐฌา  แก้วสังข ์ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ขอให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 27  มีนาคม พ.ศ.2564  รับมอบตัวเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ส านัก
บริหาร (ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์    
 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   20  มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

          ลงช่ือ 
(นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


