
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษด้านศิลป์-พลศึกษา 
............................................ 

 
 ตามที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ก าหนดให้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               
ปีการศึกษา 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านศิลป์-พลศึกษา ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566  
และสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สอบ
คัดเลือกได้จ 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 40002 เด็กชาย ศักรินทร์ ใจซ่ือ 86
2 40004 เด็กชาย ธนบูรณ์ บุญศรี 84
3 40006 เด็กชาย กิตติพงศ์ เทียมนาค 83
4 40005 เด็กชาย พศธร ยังกองแก้ว 80
5 40007 เด็กชาย อิทธิกร ช่ืนอบชม 78
6 40008 เด็กชาย กฤษกร หงษ์เจริญ 76
7 40013 นาย ชนะภัย ไพรอุดมทอง 76
8 40015 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ชาตินุช 72
9 40036 นาย ภรัณยู ใต้ชมภู 70
10 40001 เด็กหญิง กนกภรณ์ มลกระวิ 64
11 40018 เด็กชาย ประถมพร อัคนาน 62
12 40010 นาย ยชนา คูฮุด 57
13 40014 นางสาว เอ้ือมพร สุวิแสง 57
14 40034 นาย ธนวัฒน์ โตแทน 54
15 40026 นาย อินทร์ สุภาพ 52
16 40011 นาย วายุ ยุท่าบ่อ 50
17 40025 นาย ศุภวิชญ์ เช้ือกระโซ่ 48
18 40032 นาย ปวรปรัชญ์ ผลทวีทรัพย์ 46

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

ประกาศ ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2566

(นายสมยศ  บุญเจริญ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566
ห้องเรียนพิเศษด้ำนกีฬำ เรียงตำมคะแนนสอบ

ช่ือ - สกุล



 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนส ารอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษด้านศิลป์-พลศึกษา 
............................................ 

 
 ตามที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ก าหนดให้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               
ปีการศึกษา 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านศิลป์-พลศึกษา 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 40012 นาย วรภพ องคเชษฐ 44
2 40028 เด็กหญิง ลักษิกา โต๊ะเจริญ 44
3 40009 เด็กหญิง พิชญา โพธ์ิแก้ว 43
4 40016 เด็กชาย ชนาธิป โพงาม 42
5 40017 เด็กชาย พัชรพล อิทธิสังวร 42
6 40020 นาย ต้นน ้า ยกกล่ิน 41
7 40027 นางสาว กัญญารัตน์ อุระวัฒน์ 41
8 40024 นาย อรรณณาฆิณทร์ พรมนอก 40

นักเรียนท่ีมีรายช่ือ (ส ารอง) จะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนตัวจริงสละสิทธ์ิ               

และให้นักเรียนมารายงานตัวเพ่ือยืนยันการเข้าศึกษา ท่ีห้องวิชาการ (311)

รำยช่ือนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566
 รายช่ือนักเรียนส ารอง ห้องเรียนพิเศษด้ำนกีฬำ เรียงตำมคะแนนสอบ

ช่ือ - สกุล

ประกาศ ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2566

(นายสมยศ  บุญเจริญ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์



นักเรียนท่ีมีรายช่ือ (ส ารอง) จะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนตัวจริงสละสิทธ์ิ               


