
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

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

 
 ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับมัธยมศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และสอบคัดเลือกในวันจันทร์ท่ี 3  พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  ดังนั้นทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ 
มัธยมศึกษา ดังรายช่ือตอ่ไปนี้ 
 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1   
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ 

1 เด็กชาย ชัดเจน  ชัยภูมิพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 เด็กชายฐนภัทร พิมพ์สิงห ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

3 เด็กหญิงปัณณรัตน์ จิระปัญจพัฒน ์ โรงเรียนเทศบาล2 สามัคคีพัฒนา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

4 ด.ญพลอยชมพู  อุดมวงค์เสรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

5 เด็กชายศุภสัณย์  พลมั่น โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

6 เด็กชายเดชานนท์  สารครศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

7 เด็กชายคชาพล ศรีวฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

8 เด็กหญิงรัชวิน ปิ่นละออ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

9 เด็กชาย สิริพงษ์  ศรีวิทยารัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

10 เด็กชายสุวิจักษณ์ นนทะภา โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

11 เด็กชายณชพล ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

12 เด็กหญิง อริศรา ดงสงคราม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

13 เด็กชาย ฉัตริน  นาปองสี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

14 เด็กหญิง กมลพัชร เมฆวัน โรงเรียนบ้านไก่นา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

15 เด็กหญิงลภัสรดา ทานะพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ 

16 เด็กหญิง กมลชนก สนิทนวล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

17 เด็กชาย วรปรัชญ์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

18 ด.ช กรประเสริฐ  แพนศร ี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

19 เด็กชาย ภูวดล เพ็งวิภาศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

20 เด็กหญิง สุนิษา  เส็งสาลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

21 เด็กชาย ธเนศพล  เอกศักดิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

22 เด็กหญิงสรัญญา  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

23 เด็กชาย ทักษดนย์ จันทะจร  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

24 เด็กหญิงรัชชประภา  แหลมฉลาด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

25 เด็กหญิง กานต์รวี ไลยการ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

26 เด็กชาย สุทธิพัฒน์ ภาโคกทม โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

27 เด็กชายธนภัทร ผดุงสันต์ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ส ารอง 

28 เด็กหญิง ทาริกา สีดามาตย์ โรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ด ส ารอง 

29 เด็กชาย วชิรวิชญ์  ปัดมะริด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

30 เด็กชายปฏิภาณ รอดก าเนิด โรงเรียนเอกกุมาร ส ารอง 

31 เด็กชายธนพล นามโคตร โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ส ารอง 

    

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2   

 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 ด.ญ .ณัฐมล  ผดุงลม  - ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 ด.ญ.วชิราภรณ์ เลขนอก  โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4   
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ 

1 นาย ภูริพัฐ ศรีมาเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

2 นางสาวปุณยาพร  มูลบุญ โรงเรียนวาปีปทุม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

3 นางสาว อมรรัตน์  จอมค าสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

4 นางสาวพรพรรณ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

5 นางสาว พรวิลัย จุฑาศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

6 นายไวทยา  จันทโสก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

7 นาย ศุภโชค ดาบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

8 นายอัมรินทร ์งามแสง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

9 นายพสธร จันทะบุดศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

10 นายทินภัทร ศรีมานนท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

11 นางสาวช่อผกา ตะโก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

12 นายธนาวุฒ ิ  ประเสริฐสังข์ ดรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

13 นางสาวกัญญรัตน ์หวานอารมย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

14 นายโยธิน ปุริสา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

15 นางสาว ธิดารัตน์ ผดุงสันต์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

16 นางสาว นิรชา ศิริเวช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

17 นางสาวศิรลดา  โพธิ์เป้ียศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

18 นางสาว ธฤษวรรณ ใยพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 



ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ 

19 นางสาวปนัสนัน เกิดเจริญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

20 นางสาวอัญมณี ภูมิทัศน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

21 นายพงศพัส  ศรีสุยิ่ง โรงเรียนขัติยะวงษา ส ารอง 

22 นายปิฎก เนติรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

23 นายวีรกร หนองเรือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

24 นางสาว จันทรัศม์ สาวิกันย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

25 นางสาว อริศรารัตน์ ไชยรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ส ารอง 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 นาย อภิรักษ์ พรมโสภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ (มอบตัว) 

    

 
        ขอให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกท าการมอบตัวนักเรียนและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564  รับมอบตัวเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ส านัก
บริหาร (ฝ่ายการเงิน)  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  

กรณีนักเรียนท่ีได้ล าดับส ารองพบผู้บริหาร วันอังคารที่ 4  พฤษภาคม พ.ศ. 2564                  
เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ส านักบริหาร 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   3  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

          ลงช่ือ 
(นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


