
 
 

ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน Intensive English Programme (IEP) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  ปีการศึกษา ๒๕๖6 
*********************************** 

ตามที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน                 
เพ่ือเข้าเรียนในห้องเรียน Intensive English Programme (IEP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖6 นั้น 

บัดนี้ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประมวลผลการคัดเลือกเป็นที่
เรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน Intensive English Programme (IEP)                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตัวจริง จ านวน ๓๖ คน ตัวส ารองตามล าดับคะแนน จ านวน ๙ คน ดังรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี ้

กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์หรือมีนักเรียนเดิมของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สละสิทธิ์ โรงเรียนจะด าเนินการเรียกตัวส ารองตามล าดับที่แจ้งทดแทนต่อไป 
   
   

ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

(นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ผลกำรคัดเลือก
1 50002 เด็กชายฉัตรชนก ล้ิมสังกาศ ผ่าน
2 50005 เด็กชายอิสราชัย สังข์พราหมณ์ ผ่าน
3 50007 เด็กชายปุญญธร ตันเจริญ ผ่าน
4 50010 เด็กชายตุลเทพ มะนะโส ผ่าน
5 50016 เด็กชายกษิต์ิภักด์ิ ร่ืนเจริญ ผ่าน
6 50021 เด็กชายปภาวิน พสุธาดล ผ่าน
7 50024 เด็กชายปุณเมศวร์  เรืองศิริธีรกุล ผ่าน
8 50033 เด็กชายปกป้อง เวชพัฒ ผ่าน
9 50036 เด็กชายสนธยา ธรรมรัตนตันติ ผ่าน
10 50038 เด็กชายวิสุทธ์ิ พานค ารัตน์สกุล ผ่าน
11 50046 เด็กชายพัสกร เขียวเสน ผ่าน
12 50052 เด็กชายอัษฎายุทธ งามคณะ ผ่าน
13 50057 เด็กชายปวรวิช ครองยุทธ ผ่าน
14 50062 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัครบุญญาพัฒน์ ผ่าน
15 50067 เด็กชายชวัลวิทย์ ถาววงศ์สารสิน ผ่าน
16 50069 เด็กชายจิรวัฒน์ ศิริวัฒนสกุล ผ่าน
17 50080 เด็กชายณัฐพงศ์ นาควินิตชัย ผ่าน
18 50083 เด็กชายวรพล มากมี ผ่าน
19 50087 เด็กชายกันต์ ภักดีกลาง ผ่าน
20 50092 เด็กชายณัฐพัฒน์ จันทร์ศรีทอง ผ่าน
21 50095 เด็กชายธนภัทร วันศุกร์ ผ่าน
22 50097 เด็กชายชนภพ ปานชนะ ผ่าน
23 50098 เด็กชายชยันตี น่ิมชะนะ ผ่าน
24 50099 เด็กชายธเนศ มิตรรัก ผ่าน
25 50100 เด็กชายภูรี กายะปานิช ผ่าน

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ผลกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนห้องเรียนโครงกำรห้องเรียน Intensive English Programme

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2566



ล ำดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ผลกำรคัดเลือก
26 50102 เด็กชายณัฐนันท์ ใจกว้าง ผ่าน
27 50103 เด็กชายรัชพงศ์พัชร์ บุญสนอง ผ่าน
28 50110 เด็กชายพีรรัฐ ศิริพงษ์อาภรณ์ ผ่าน
29 50113 เด็กชายคณิศร ศรีสังวาลย์ ผ่าน
30 50117 เด็กชายธนกฤต จุลพันธ์ ผ่าน
31 50118 เด็กชายณภัทร บุญเจริญ ผ่าน
32 50131 เด็กชายธนกร ฌานิทธีสุทธา ผ่าน
33 50133 เด็กชายสิริกร เพชรหนองชุม ผ่าน
34 50140 เด็กชายชวกร ระตีพูน ผ่าน
35 50150 เด็กชายธนธัส สุคนธทัต ผ่าน
36 50151 เด็กชายรัชกฤช ภาสกรจิราดล ผ่าน
37 50058 เด็กชายณัฐภัทร รังสิมาหริวงศ์ ส ารอง
38 50014 เด็กชายพสธร ปักเขมายัง ส ารอง
39 50029 เด็กชายนควัฒน์ บาฮา ส ารอง
40 50130 เด็กชายนัธทวัฒน์ อาซัน ส ารอง
41 50146 เด็กชายมังกรเกียรติ ถนอมบูรณ์ ส ารอง
42 50112 เด็กชายเป็นเอก จินดาศรี ส ารอง
43 50043 เด็กชายอัครเดช เกษศรีรัตน์ ส ารอง
44 50011 เด็กชายภาคภูมิ ยงดี ส ารอง
45 50042 เด็กชายภานุเทพ ภูวนารถ ส ารอง

โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ผลกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนห้องเรียนโครงกำรห้องเรียน Intensive English Programme

ช่ือ-นำมสกุล

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2566


