
 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เร่ือง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   

ประจ าปีการศึกษา  2564 

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

 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และสอบในวันเสาร์ที่ 20  มีนาคม  พ.ศ.  2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 
1 เด็กชายพิชาญเมธ  ล าพาย ผ่าน  
2 เด็กหญิงวาริสา  อาระสา ผ่าน  
3 เด็กหญิงวรกมล  บุตรพรหม ผ่าน  
4 เด็กชายพินิจพงษ์  วัดวงษา ผ่าน  
5 เด็กชายณัฐพล  วรรณสิงห์ ผ่าน  
6 เด็กชายอธิวัฒน์   สินบวรเรืองทวี ผ่าน  
7 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  ศรีจันทร์ ผ่าน  
8 เด็กชายอัฑฒ์ฐวิชญ์  ขัตติญวงศ์เดือน ผ่าน  
9 เด็กชายอาชาไนย  ศรีฮาด ผ่าน  
10 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ภิบาลสงิห์ ผ่าน  
11 เด็กหญิงพิชญาภา  ทวีชัย ผ่าน  
12 เด็กชายวงศกร  พรมทองพันธ์ ผ่าน  
13 เด็กหญิงพิชญธิดา  วรรณสิงห์ ผ่าน  
14 เด็กหญิงไอรดา  พาพรมพฤกษ์ ผ่าน  
15 เด็กชายชยานันต์  ชาชิโย ผ่าน  



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 
16 เด็กหญิงจิตติมา  โยธาจันทร์ ผ่าน  
17 เด็กหญิงกัญจนพร  ปะรัยนุ ผ่าน  
18 เด็กชายพีรภัทร  ดอนกลอย ผ่าน  
19 เด็กหญิงพณฎศร  แสงบุตร ผ่าน  
20 เด็กชายจักรภัทร  ประสงค์ ผ่าน  
21 เด็กชายชนาธิป  โสตะภา ผ่าน  
22 เด็กชายศุภกร  พัชรานุ ผ่าน  
23 เด็กชายรัชชบดินทร์  อุดมลาภ ผ่าน  
24 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อาจหาญ ผ่าน  
25 เด็กชายคณินพสิษฐ์  สีหาเสน ผ่าน  
26 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ขอนแก่น ผ่าน  
27 เด็กชายวชิรวิชญ์   กฤตโยภาส ผ่าน  
28 เด็กหญิงจุฬาดา  สาระภักดี สละสิทธิ์  
29 เด็กชายพชร   รัตนวัน ไม่ผ่าน  

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียน IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจแก้ว ผ่าน  

2 เด็กหญิงกตัญญุตา  ปุเลโต ผ่าน  

3 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยผา ผ่าน  

4 เด็กหญิงภัทรศยา  ดวงปากดี ผ่าน  

5 เด็กหญิงภัณฑิลา  ชนะพันธ์ ผ่าน  

6 เด็กหญิงพิชญาวดี  แสนมนตรี ผ่าน  

7 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชนะ ผ่าน  

8 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กฤตาคม ผ่าน  

9 เด็กหญิงปณิตา  ศรีชูนิ่ม ผ่าน  

10 เด็กชายนฤชา  บินไธสง ผ่าน  



11 เด็กชายวราเมธ  เศรษฐโชดึก ผ่าน  

12 เด็กหญิงณัฎฐพร  อนันทวรรณ ผ่าน  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 
13 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญคุณ ผ่าน  

14 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองวร ไม่ผ่าน มอบตัวแผนปกติ 

15 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วงศ์วิวัฒน์ ไม่ผ่าน มอบตัวแผนปกติ 

16 เด็กชายทัศนะ  นามนัย ไม่ผ่าน  

17 เด็กหญิงพิชญ์นัน  ฉ่ ามณี ไม่ผ่าน  

18 เด็กชายศรนพ  การชารี ไม่ผ่าน  

19 เด็กชายฐากูร  เกษมทรัพย์ ไม่ผ่าน  

20 เด็กชายเจสชี  ซิท ไม่ผ่าน อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ มอบตัว อ.3 

21 เด็กชายวชิรวิชญ ์  กฤตโยภาส ไม่ผ่าน  

22 เด็กชายธนบดินทร์  รักไทย ไม่ผ่าน  

23 เด็กหญิงปนิดา  ภิรมย์สุข ขาดสอบ  

24 เด็กหญิงคชาสาย  สายสีแก้ว ขาดสอบ  

25 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามปัญญา ขาดสอบ  

26 เด็กหญิงปรียาวดี  ไชยชมภ ู ขาดสอบ  

 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (ห้องเรียน ปกติ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายจิรภัทร  บุตรพรหม ผ่าน  

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (ห้องเรียน IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงชญานันท์  สิทธิสงวนพันธ์ ผ่าน  

2 เด็กชายธรธรณ์  ไตรรุ่ง ไม่ผ่าน  

3 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พัฒโท ไม่ผ่าน  

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (ห้องเรียน ปกติ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายกิตติโชติ  สาระคร ผ่าน  

2 เด็กหญิงกิตติวรา  ค ามูล ผ่าน  

3 เด็กหญิงปารัตน์  คล่องแคล่ว ผ่าน  

4 เด็กชายธีรภัทร  แจ่มสี ขาดสอบ  

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (ห้องเรียน IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนบุตรา ผ่าน  

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  (ห้องเรียน ปกติ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงชนัญกร  ประทีป ณ ถลาง ผ่าน  

2 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณสิงห์ ผ่าน  

3 เด็กชายภูตะวัน  ชัยภูมิ ไม่ผ่าน  

4 เด็กชายณัฐภูมิ  สะแกทอง ไม่ผ่าน  

5 เด็กชายนัฐนันท์  ภิรมย์สุข ขาดสอบ  

6 เด็กชายธนวัฒน์  ซ าศิริ ขาดสอบ  

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  (ห้องเรียน IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงปุณณภา  พิมพา ผ่าน  



2 เด็กหญิงมนัญญา  สิทธิสงวนพันธ์ ผ่าน  

 

 

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  (ห้องเรียน ปกติ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงพุทธิชา  ค ามะยอม ผ่าน  

2 เด็กชายจิรโชติ  สังคะพันธ์ ไม่ผ่าน  

3 เด็กหญิงวริศรา  ชิณวงษา ไม่ผ่าน  

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  (ห้องเรียน IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงธมนวรรณ  ชนะพันธ์ ผ่าน  

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  (ห้องเรียน ปกติ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงสุภศิริ  สังคะพันธ์ ผ่าน  

2 เด็กชายวชิรวิชญ์  ค ามูล ผ่าน  

 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  (ห้องเรียน IEP) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายจิรพัฒน์  เกษรชื่น ผ่าน  

 



 ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  กับทางโรงเรียน  ตั้งแต่

บัดนี้  ถึงวันเสาร์ที่  27  มีนาคม  2564  รับมอบตัวเวลา  08.00 – 16.00 น.  ณ  ส านักบริหาร (ฝ่ายการเงิน)  หากไม่

มามอบตัวตามวัน  เวลา ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์   

     ประกาศ  ณ  วันที่  20  มีนาคม  2564 

 

     ลงชื่อ 

      (นางสาวอรนุช   หอมจันทร์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 


