
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
************************ 

ตามท่ีโรงเรียนกันทรารมณ์   ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
1 ห้องเรียน English Program และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้องเรียน Mimi English Program ห้องเรียน Gifted   
ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินการสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ด าเนินการสอบเสร็จ
สิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และ ให้ผู้มีรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และ 4  ดังกล่าวมา รายงาน
ตัว และมอบตัว ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ เวลา 09.00-12.00 
น. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 

  

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                               ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 

 
      (นายนริศ อัมภรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โครงการห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2564 

  

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน 

1 เด็กชาย สิรวิชญ ์  ห่อค า อนุบาลกันทรารมย์ 
2 เด็กหญิง กัลยา กุลาราช อนุบาลกันทรารมย์ 
3 เด็กหญิง เบญจกัลยา ผาแก้ว บ้านนาดี 
4 เด็กหญิง วริศรา ศิรินัย บ้านจาน 
5 เด็กชาย ธนดล  กุลรักษา มารดาทรงธรรม 
6 เด็กหญิง จรญัญา ทวีบุญ อนุบาลกันทรารมย์ 
7 เด็กชาย รัชพล พวงบุตรธนัช อนุบาลกันทรารมย์ 
8 เด็กหญิง ขวัญรตา กันยาสาย อนุบาลกันทรารมย์ 
9 เด็กหญิง จิรัชยา วรรณาหาร บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 
10 เด็กชาย ธัญญลัญช์ กิจพงศ์ภิญโญ บ้านหนองกก 
11 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ พวงบุตร บ้านโนนผึ้ง 
12 เด็กชาย ภคพร ไชยโยธา มารดาทรรงธรรม 
13 เด็กหญิง ศุภสุตา นาลาสาย ห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 
14 เด็กหญิง ปภาวดี  เพ็ญฤกษ์ อนุบาลกันทรารมย์ 



 

 

 
รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โครงการห้องเรียน Mini English Program ปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน 

1 นางสาว สุชีราภรณ์ ค าชาลี กันทรารมณ์ 
2 นาย สิรวิชญ ์ เขียวอ่อน กันทรารมณ์ 
3 นาย ชโยดม แสงสว่าง กันทรารมณ์ 
4 นางสาว ปริยชนก โสภาจันทร ์ กันทรารมณ์ 
5 นางสาว วริษรา สุดตาวงศ ์ กันทรารมณ์ 
6 นางสาว อรินดา หิปะนัส กันทรารมณ์ 
7 นางสาว วรัญญา ศิรินัย กันทรารมณ์ 
8 นางสาว สุวิดา  วิชาราช กันทรารมณ์ 
9 นางสาว เชิญขวัญ ทาบุญมา กันทรารมณ์ 
10 นางสาว ลลิษา คงสิม กันทรารมณ์ 
11 นาย ภัทรพล พิมพ์สมาน กันทรารมณ์ 
12 นาย อิทธิกร รันทม กันทรารมณ์ 
13 นาย อัฐพล สุวรรณธาดา กันทรารมณ์ 
14 นางสาว จิรภัทร ดาราช กันทรารมณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน 
1 นาย รัฐภูมิ พาชื่น กันทรารมณ์ 
2 นางสาว ปัญญาพร ปทุมมาศ กันทรารมณ์ 
3 นาย รัชชานนท์ ชนะสิงห์ กันทรารมณ์ 
4 นางสาว กัญญาพัชร ราชบุญคุณ กันทรารมณ์ 
5 นางสาว ธัญญารัตน์ บัวทุม กันทรารมณ์ 
6 นางสาว จิตราภรณ์ บุญน า กันทรารมณ์ 
7 นาย อติรุจ เงานอ กันทรารมณ์ 
8 นาย ศุภกิตติ์ มงคลโคตร กันทรารมณ์ 
9 นางสาว ทานตะวัน สีส่วน กันทรารมณ์ 
10 นาย อนุพงษ์ บุญสติ กันทรารมณ์ 
11 นางสาว ชลดา ช่างแก้ว กันทรารมณ์ 
12 นางสาว ปฐมาภรณ์ ค าสว่าง หนองถ่มวิทยา 
13 นางสาว พิมพ์ชนก  หม่องค าหมื่น กันทรารมณ์ 
14 นางสาว อินทิรา ชารี กันทรารมณ์ 
15 นางสาว นันทิดา ด้วงวงษ์ กันทรารมณ์ 
16 เด็กหญิง ญานภา สะตะ กันทรารมณ์ 
17 นาย ธีรโชต ิ เงานอ กันทรารมณ์ 
18 นางสาว วัชร ี ไพกะเพศ ห้วยขะยุง 
19 นางสาว นัยนา พุทธโค กันทรารมณ์ 
20 นางสาว อุไรวรรณ จันทร์ทอง พระแม่มารีย์สาธุประดิษฐ์ 
21 นางสาว สุชาวด ี ชัยช่วย กันทรารมณ์ 
22 นางสาว ศศิประภา จันดาบุตร กันทรารมณ์ 
23 นางสาว ศศิธร สีบุญ กันทรารมณ์ 
24 นางสาว พุทธิตา นิสัยดี หนองถ่มวิทยา 
25 นางสาว สุชัญญา   แปงแสง กันทรารมณ์ 
26 นางสาว กมลดา ไกยชาติ กันทรารมณ์ 
27 นางสาว อารีญาภรณ์ สอนอาจ กันทรารมณ์ 
28 นางสาว วรัญญา พูลทา กันทรารมณ์ 
29 นางสาว มนัญชยา บุญเฉลียว กันทรารมณ์ 
30 นางสาว พริริสา ผาอินทร์ กันทรารมณ์ 
31 นาย ธนวรรธน ์ ยุภา กันทรารมย์ 
32 นาย พรทวี กันนิดา แวงแก้ววิทยา 
33 นางสาว ฐิติรัตน์ เงาศรี กันทรารมณ์ 
34 นางสาว ปภาวรินทร์ สังข์ทอง กันทรารมณ์ 
35 นางสาว ปานทิพย์ ทามากิ กันทรารมณ์ 
36 เด็กหญิง พรนภัส ศรีเสริม กันทรารมณ์ 

 
 

  



 

 

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 

 

ที ่ รายการ 
อัตราการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

: คน  
หมายเหตุ 

๑ เงินบ ารุงการศึกษา 1,000  
 

บาท/ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายการที่ 7 - 13 
โรงเรียนจะเปิด
ให้บริการสั่งซ้ือสินค้า  
ในวันที่ 8-9 พ.ค.64 
ณ โดมเคอาร์สตาร์ 

2 เงินห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 15,000 
 

บาท/ภาคเรียน 

3 ประกันชีวิตนักเรียน/อุบัติเหตุนักเรียน 200 
 

บาท/ปีการศึกษา 

4 บตัรประจ าตัวนักเรียน 50  
 

บาท 

5 ค่าสมาคมผู้ปกครองและครู 310  
110 

 

บาท/ตลอดชีพ 
บาท/รายปี 

6 ค่าสมัครหุ้นสหกรณ์ (หุ้นละ10บาทค่าธรรมเนียม5บาท) 15 บาท 

7 เสื้อกีฬาสี 140 บาท 

8 เสื้อโปโลสีเขียว 180 บาท 

9 กางเกงกีฬา 180 บาท 

10 เสื้อวิถีพุทธ 180 บาท 

11 สมุดนักเรียน 300 บาท 

12 กระเป๋านักเรียนสะพายหลัง  250 บาท 

13 กระเป๋านักเรียนสะพายข้าง  160 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ห้องเรียนพิเศษ MEP / ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) 
 

ที ่ รายการ 
อัตราการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

: คน  
หมายเหตุ 

1 เงนิบ ารุงการศึกษา 1,000 
 

บาท/ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการที่ 8 - 14 
โรงเรียนจะเปิด
ให้บริการสั่งซ้ือสินค้า  
ในวันที่ 8-9 พ.ค.64 
ณ โดมเคอาร์สตาร์ 

2 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 7,000 
 

บาท/ภาคเรียน 

3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 3,000 
 

บาท/ภาคเรียน 

4 ประกันชีวิตนักเรียน/อุบัติเหตุนักเรียน 200 
 

บาท/ปีการศึกษา 

5 บัตรประจ าตัวนักเรียน 50  
 

บาท 

6 ค่าสมาคมผู้ปกครองและครู 310  
110 

 

บาท/ตลอดชีพ 
บาท/รายปี 

7 ค่าสมัครหุ้นสหกรณ์ (หุ้นละ10บาทค่าธรรมเนียม5บาท) 15 บาท 

8 เสื้อกีฬาสี 140 บาท 

9 เสื้อโปโลสีเหลือง 180 บาท 

10 กางเกงกีฬา 180 บาท 

11 เสื้อวิถีพุทธ 180 บาท 

12 สมุดนักเรียน 230 บาท 

13 กระเป๋านักเรียนสะพายหลัง  250 บาท 

14 กระเป๋านักเรียนสะพายข้าง  160 บาท 

 
 
 
  
 
 
 
 


