
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาไทย 
............................................ 

 
 ตามที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ก าหนดให้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               
ปีการศึกษา 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาไทย ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566 และสอบ
คัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สอบคัดเลือก
ได้จ านวน 18 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 46022 เด็กหญิง วิภำดำ หมู่ศิริ 81.75
2 46020 นำงสำว กนกวรรณ คงเพชร 79.00
3 46019 เด็กหญิง ศรัณย์พร ทองเสง่ียม 75.25
4 46025 เด็กหญิง กมลชนก คัมภิรำนนท์ 69.50
5 46021 นำงสำว วนิดำ มณีจันทร์ 69.00
6 46029 นำงสำว นิรชำ โค้งภูเขียว 67.75
7 46026 เด็กชำย ณัฐภัทร แก้วร่ืน 66.00
8 46009 เด็กหญิง พิชญำภัค นกเทศ 65.75
9 46018 นำย เจษฎำ หล ำชู 65.00
10 46008 เด็กหญิง รัตน์ติญำ ปำนมำ 64.00
11 46024 นำงสำว ฐิติรัตน์ สุวรรณวิก 63.25
12 46012 เด็กหญิง ทิตติยำ เหมำะสมัย 62.75
13 46010 นำงสำว บัณฑรวรรณ เขียวแดง 60.00
14 46030 นำย วัฒนชัย ชัยโชค 59.25
15 46014 นำงสำว ธนพรร ร่ืนเย็น 58.50
16 46013 นำงสำว บูรณ์ธิดำ เล็กจินดำ 58.00
17 46001 นำย วุฒิภัทร กลมเกล้ียง 57.75
18 46011 นำงสำว ยุพำรัตน์ อำทรสิริรัตน์ 57.50

        ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี รายงานตัวและมอบตัวในวันท่ี 11 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ลานขวัญบัว หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิ

ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566
ด้ำนภำษำไทย (เรียงตามคะแนนสอบ)

ช่ือนักเรียน

ประกาศ ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2566

(นายสมยศ  บุญเจริญ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์



 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนส ารอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาไทย 
............................................ 

 
 ตามที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ก าหนดให้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               
ปีการศึกษา 2566 นักเรียนห้องเรียนพิ เศษด้านภาษาไทย ระหว่างวันที่  14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566  
และสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สอบ
คัดเลือกได้ (ส ารอง) จ านวน 8 คน  ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

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

 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 7  มนีาคม  2566 
 
 
 

(นายสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์

 

 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว คะแนน
1 46032 เด็กหญิง กัลยำณี ศิลำวัลย์ 57.25
2 46033 นำงสำว ชณัฐฌำ ประสำร 56.50
3 46006 เด็กหญิง ปัญญำพร อ่ิมมำก 55.25
4 46004 เด็กหญิง อริสรำ นกน่วม 53.25
5 46015 เด็กหญิง พัชรดำ ร่ืนเริง 53.00
6 46016 นำงสำว ภักษกร เทียนขำว 52.50
7 46005 เด็กหญิง ณัชชำ ชูหิรัญ 50.50
8 46031 นำงสำว พรวิภำ แย้มแสง 50.50

นักเรียนท่ีมีรายช่ือ (ส ารอง) จะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนตัวจริงสละสิทธ์ิ               

และให้นักเรียนมารายงานตัวเพ่ือยืนยันการเข้าศึกษา ท่ีห้องวิชาการ (311)

ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566
 รายช่ือนักเรียนส ารอง ด้ำนภำษำไทย (เรียงตามคะแนนสอบ)

ช่ือนักเรียน

ประกาศ ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2566

(นายสมยศ  บุญเจริญ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์



นักเรียนท่ีมีรายช่ือ (ส ารอง) จะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนตัวจริงสละสิทธ์ิ               


