
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 
............................................ 

 
 ตามที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ก าหนดให้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               
ปีการศึกษา 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566  
และสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
มีผู้สอบคัดเลือกได้จ านวน 36 คน  ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 
16.00 น. ณ ลานขวัญบัว ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่านักเรียนสละสิทธ์ิ   
 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 7  มนีาคม  2566 
 
 
 

(นายสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์

 
 
 
 
 
 

 

 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว คะแนน
1 49046 เด็กชาย จุลพัฒน์ คุ้มนาน 76.22
2 49065 นาย พันธิตร กิตติเชษฐ์ 73.33
3 49063 นาย รัฐภูมิ เพ็ญอัมพร 62.83
4 49047 เด็กหญิง ชนัญชิดา ตรีนัย 61.83
5 49048 เด็กหญิง นารีรัตน์ อ่อนแก้ว 59.83
6 49027 เด็กชาย ทรงธนธร ภูช่างทอง 56.55
7 49049 เด็กชาย ผู้ว่า คชเสนีย์ 54.51
8 49034 นางสาว ภัทฌิรา จันทร์ตรี 53.51
9 49028 เด็กชาย กันตพัฒน์ ม่วงศิริ 52.44
10 49059 นาย รัฐธีร์ ศรีคง 51.67
11 49039 นางสาว ภัคณัฐ แก้วละเอียด 51.51
12 49042 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ อุสาหพิริยกุล 51.44
13 49026 นางสาว ดลนภา มนัสบุญเพ่ิมพูล 51.32
14 49040 เด็กหญิง ชญานันท์ จตุพจน์ 50.44
15 49044 นางสาว วิภารินทร์ นวมนาคะ 49.4
16 49031 เด็กชาย ภานุวัต จันทร์เต็ม 49.32
17 49003 นางสาว พิมพ์ทรรศ ปัญญาโพธิคุณ 48.48
18 49061 เด็กหญิง ธัญญารักษ์ วงศ์เสนา 46.4
19 49017 นางสาว มลชิดา เอ้ืออนันต์รัฐกิจ 45.24
20 49050 นาย อรรคพัชร์ ทามะรัตน์ 45.24
21 49032 เด็กหญิง ธัญทิวา ร่ืนสุคนธ์ 45.16
22 49019 เด็กหญิง ศุภากร เดชาฤทธ์ิ 44.44
23 49060 นางสาว สรัลนุช นาคเอ่ียม 44.24
24 49058 นาย วีรวงศ์ คงสมจิตต์ 43.4
25 49009 นางสาว ทัศนวรรณ ถ่ินประชา 43.36
26 49030 นางสาว ศิราพร จันทร์วิชิตเวช 43.2
27 49021 เด็กหญิง สุรัมภา ดาวกระจาย 42.36
28 49051 นางสาว ศิรภัสสร บุญเดชา 42.2
29 49064 เด็กชาย ธนธรณ์ สามงามยา 42.13
30 49055 นาย ธนิสร ดวงเทพ 41.32
31 49025 นางสาว ศตพร กระกรกุล 41.05
32 49045 เด็กหญิง วรินทรา บุญยินดี 40.16
33 49033 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขบุญชูเทพ 40.01
34 49015 เด็กหญิง จิรัชญา ผจญกล้า 38.13
35 49073 นาย ชโนทัย ชัยตรรกวิทยา 38.13
36 49014 เด็กหญิง พิชญาพร กุลสนาวงค์ 38.01

        ให้นักเรียนท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี รำยงำนตัวและมอบตัวในวันท่ี 11 มีนำคม 2566
เวลำ 13.00 - 16.00 น. ณ ลำนขวัญบัว หำกไม่มำรำยงำนตัวและมอบตัวในวันและเวลำดังกล่ำว ถือว่ำสละสิทธ์ิ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566
ด้านภาษาอังกฤษ (เรียงตำมคะแนนสอบ)

ช่ือนักเรียน

ประกำศ ณ วันท่ี 7 มีนำคม 2566

(นำยสมยศ  บุญเจริญ)

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนส ารอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 
............................................ 

 
 ตามที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ก าหนดให้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               
ปีการศึกษา 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566  
และสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สอบ
คัดเลือกได้ (ส ารอง) จ านวน 15 คน  ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 นักเรียนที่มีรายชื่อ (ส ารอง) จะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน ในกรณีที่นักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์                
และให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา ที่ห้องวิชาการ (311)  
 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 7  มนีาคม  2566 
 
 
 

(นายสมยศ  บุญเจริญ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว คะแนน
1 49024 เด็กชาย พีรพล มาลัยมนตรีจิตต์ 37.93
2 49029 นางสาว โสภิตา แก้วอุย 37.01
3 49066 เด็กหญิง กนกกาญจน์ เต็งวันสวัสด์ิ 36.97
4 49011 นางสาว ชมพูนุช แก้วสุขสันติ 36.13
5 49043 เด็กหญิง สิยาพัฐ คล้ายสุวรรณ 36.01
6 49037 เด็กหญิง ธิดารัตน์ นันทะสอน 35.93
7 49067 เด็กชาย จิรภัทร เพ็ชรกิจ 34.01
8 49001 นางสาว ญาณิศา โอปัณณา 33.85
9 49012 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วฟ้า 33.01
10 49013 นางสาว กมลนิตา แก้วรักษ์ 32.93
11 49053 เด็กหญิง รสธร แหวนอ่อน 32.93
12 49041 เด็กชาย สุรกานต์ ชาญชัย 32.77
13 49022 นางสาว ปภาวดี อุตมะกูล 32.05
14 49054 นางสาว พิมพกานต์ เอ่ียมละมัย 31.93
15 49002 นาย อดิศักด์ิ ทับตุ้ม 31.89

นักเรียนท่ีมีรำยช่ือ (ส ำรอง) จะได้รับกำรติดต่อจำกทำงโรงเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนตัวจริงสละสิทธ์ิ               

และให้นักเรียนมำรำยงำนตัวเพ่ือยืนยันกำรเข้ำศึกษำ ท่ีห้องวิชำกำร (311)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566
 รายช่ือนักเรียนส ารอง ด้านภาษาอังกฤษ (เรียงตำมคะแนนสอบ)

ช่ือนักเรียน

ประกำศ ณ วันท่ี 7 มีนำคม 2566

(นำยสมยศ  บุญเจริญ)

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์



นักเรียนท่ีมีรำยช่ือ (ส ำรอง) จะได้รับกำรติดต่อจำกทำงโรงเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนตัวจริงสละสิทธ์ิ               


