
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
เรื่อง    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

(ประเภทห้องเรียนพิเศษ) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  
------------------- 

    ตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดให้โรงเรียนในสังกัด รับสมัครนักเรียนที่
ประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวัน ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙   และให้สอบคัดเลือกในวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมาแล้วนั้น   
  บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการสอบ
คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังต่อไปนี้ 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

1 เด็กหญิง  สุนทรีย์  สิทธิรักษ์ เทศบาลคลองท่อมใต้ 

2 เด็กหญิง  นทสรวง  รักษายศ วัดสามัคคีนุกูล 

3 เด็กหญิง  นวลหง  รักษายศ วัดสามัคคีนุกูล 

4 เด็กหญิง  ธีรนาฎ  สิงหบุญพงศ์ บ้านนาเส 

5 เด็กหญิง  ศศิวิมล  ช่วยรอด วัดสามัคคีนุกูล 

6 เด็กชาย  พุฒิชาดา  ชายเขยีวบุญวงศ์ วัดสามัคคีนุกูล 

7 เด็กหญิง  ภัทรพร  บุณสนอง บ้านหาดทรายแก้ว 

8 เด็กชาย  พลาวัสถ์  เพ็งบูลย์ วัดบ้านส้อง 

9 เด็กหญิง  ธนพร  โกรณ วัดสามัคคีนุกูล 

10 เด็กหญิง  รัตนากร  อนุศิลป์ ไพบูลย์วิทยา 

11 เด็กหญิง  กัลยรัตน์  ศรีน้อย บ้านหาดทรายแก้ว 

12 เด็กชาย  เกษมสุข  ริยาพันธ์ บ้านห้วยกลาง 

13 เด็กหญิง  พุธิดา  รารักษ์ เจริญวิทย์ 

   
 



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

14 เดก็หญิง  วรดา   สิทธิเดช ไพบูลย์วิทยา 

15 เด็กหญิง สุตาภัทร  ไชยศร ไพบูลย์วิทยา 

16 เด็กหญิง  สันต์ฤทัย  โชคอิทธิทรัพย ์ บ้านนาเส 

17 เด็กชาย  ศิวะกร  ลออ บ้านกันละ 

18 เด็กชาย  กรกช  โมสิกะ วัดสามัคคีนุกูล 

19 เด็กหญิง  ญาณภัทร  บุญพันธ์ ไพบูลย์วิทยา 

20 เดก็หญิง วธิดา  รักดี บ้านหาดทรายแก้ว 

21 เด็กชาย  วิษณุ  จันทรสุวรรณ วัดสามัคคีนุกูล 

22 เด็กชาย  ก้าวไกล  คล้ายไชยา วัดนางเอ้ือย 

23 เด็กหญิง  กฤษณี  วิเศษวงษา บ้านควน 

24 เด็กหญิง  มณีรัตน์  ยะโส บ้านปลายรา 

25 เด็กหญิง  มาริสา  สุชาติพงษ์ เจริญมิตร 

26 เดก็หญิง  ทินพรรณ  เพชรศรี บ้านควน 

27 เด็กชาย ธนบดี  ศรีสุขใส บ้านกันละ 

28 เด็กหญิง  สุณัฎฐา  แสงมณี บ้านนาเส 

29 เด็กหญิง  ชิชญา  บุญที่สุด เจริญวิทย์ 

30 เด็กชาย  นันทวัฒน์   ลิ่มวงศ์ ไพบูลย์วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนที่ได้ล าดับส ารอง            

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

1 เด็กชาย  ภาณุพงศ์  รอดวรรณ วัดสามัคคีนุกูล 

2 เด็กหญิง  สุรัสวด ี จอง ธิดาแม่พระ 

3 เด็กหญิง  อารีรัตน์  วงศ์สวัสดิ์ วัดยางค้อม 

4 เด็กหญิง  วิภาณ ี ไชยเพชร ไพบูลย์วิทยา 

5 เด็กชาย  นภดล  วงศ์เวียงจันทร์ วัดสามัคคีนุกูล 

6 เด็กหญิง  วรรณวิไล   เกลา บ้านหาดทรายแก้ว 

7 เด็กหญิง  กนกวรรณ  สุขศรีใส ไพบูลย์วิทยา 

8 เด็กชาย  อภินันท์  รัตนบุรี บ้านปากน้ า 

9 เด็กหญิง  นภัส  ชัชวาล วัดสามัคคีนุกูล 

10 เด็กหญิง  พรรษพร  กรงแก้ว บ้านนาเส 

11 เด็กหญิง  กัลยารัตน์  ไชยชาญ บ้านนาเส 

12 เด็กหญิง  เลิศนรา  พนาลี ฉวาง 

13 เด็กหญิง ญัฐณิชา  จิตตโรจน ์ เจริญมิตร 

14 เด็กชาย สรสิทธิ์  สิทธิรักษ์  อนุบาลบ้านเด็ก 

15 เด็กชาย  อภินันท์  คงสงค์ ชุมชนบ้านสี่แยก 

16 เด็กชาย  ปวรุตม์  บริบูรณ ์ เจริญวิทย์ 

17 เด็กหญิง นฤมาศ  บ ารุง ไพบูลย์วิทยา 

18 เด็กหญิง  จุฑามณี  ปรีชา ไพบูลย์วิทยา 

  
 
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.นักเรียนจะต้องพาผู้ปกครองมารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าเล่าเรียน ๘,๐๐๐ บาท    
ในวันที่ ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก หากไม่มารายงานตัว
และช าระเงินค่าเล่าเรียนตัวถือว่าสละสิทธิ์   กรณีนักเรียนที่ได้ล าดับส ารอง โรงเรียนจะประกาศผล  ในวันที่ 
๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  และให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตามล าดับส ารองมารายงานตัวเพ่ือขอใช้สิทธิ์สิทธิ์และ
ช าระค่าใช้จ่าย ตามจ านวนที่ว่าง  ในวันที่  ๑๕   มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒. ๐๐ น. กรณีนักเรียน
ที่ได้ล าดับส ารองไม่มารายงานตัวเพ่ือขอใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์  



 ๒. ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมามอบตัวและเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๘   เมษายน   ๒๕๕๙  เวลา 
๐๘.๓๐ น.  ณ โรงเรยีนฉวางรัชดาภิเษก  
 ๓.นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในวัน เวลาที่โรงเรียนก าหนด 
 ๔.ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ไม่มามอบตัว ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่ช าระเงินตามที่ก าหนด และไม่
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศถือว่าสละสิทธิ์ โดยโรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๕.นักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ผ่านถ้าประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประเภททั่วไป  
ให้มาสมัครเข้าศึกษาต่อในวันที่ ๒๐ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙    ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่  ๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

                                                                   
                (นายจ าเริญศักดิ์  แสงแก้ว) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
 
 


