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ประกาศโรงเรียนราษีไศล 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(Genious Program) โรงเรียนราษีไศล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 
----------------------------------------- 

 ตามที่ โ ร ง เรี ยนราษี ไศล   อ า เภอ ราษี ไศล   จั งหวัดศรี สะ เกษ ได้ด า เนินการจัดสอบคัด เลื อก                    
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(Genious Program, GP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ไปเมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดตามประกาศโรงเรียน
ราษีไศล  เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  นั้น 
          บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน  31  คน  และมีผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  16  คน จึงประกาศผลการสอบตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้   

ให้ผู้ปกครองน านักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย  ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน 
โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนราษีไศล  ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวที่ห้อง 111 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายงานตัวที่ห้อง 112  ในวันศุกร์ที่ 30  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี ้    
หากไม่มารายงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน    

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 

           (นางวัชรินทร์  ค าวงศ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกเข้าแนบท้ายประกาศ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(Genious Program) โรงเรียนราษีไศล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 เด็กหญิงสิริญากรณ์   แก่นสาร อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

2 เด็กหญิงก าไลทิพย์    ปัญญาใส อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

3 เด็กหญิงอภิสรา     บั่วหุ่ง อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

4 เด็กชายณัฐชนน    นิยม เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

5 เด็กชายนภัสรพี  ค าปลิว อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

6 เด็กหญิงจิรัชญา   เกตุหนองโพธิ์ อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

7 เด็กหญิงวันวิสา       พรหมทา อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

8 เด็กหญิงพลอยไพลิน    เดียงสา อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

9 เด็กชายศุภวิชญ์  พงพีระ อนุบาลจินดาวิทยาคาร 2 ศรีสะเกษ 

10 เด็กหญิงนีรชา      นรเอี่ยม อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

11 เด็กหญิงขวัญฤดี      ชาตะรี เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

12 เด็กหญิงชนิดาภา  เพียงตา เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

13 เด็กหญิงฑิตยา   สาสังข์ เมืองคง (คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

14 เด็กหญิงอรนุช     อนุสนธิ์ เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

15 เด็กชายธนบดี    สีดา เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

16 เด็กหญิงอรพิน  แหวนนิล บ้านดอนตุ่น ศรีสะเกษ 

17 เด็กหญิงศศินา  งามศิริ บ้านหนองคู ศรีสะเกษ 

18 เด็กหญิงรัญชิตา   สุ่มมาตย์ อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

19 เด็กชายธนวัฒน์  งามเจริญ อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

20 เด็กหญิงสกนสุภา   ขจรเวช อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

21 เด็กหญิงสุปรียา   อุ่นค า เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

22 เด็กหญิงฟาติมา   พุ่มพิศ เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

23 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์    นนท์ตา อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

24 เด็กชายกฤติน  ทวิโยค เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกเข้าแนบท้ายประกาศ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(Genious Program) โรงเรียนราษีไศล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

25 เด็กชายปรีชา  ชัยชาญ อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

26 เด็กชายทัตนิชา  เครือแสง อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

27 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ธรรมวิเศษ อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

28 เด็กหญิงจริยา   หล้าศรี เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

29 เด็กหญองกฤติยา     ภูหมื่น  อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 

30 เด็กชายปวาริต  สัมฤทธิ์ เมืองคง(คงคาวิทยา) ศรีสะเกษ 

31 เด็กชายศุภชัย  เบญจมาส   ศรีสะเกษ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกเข้าแนบท้ายประกาศ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(Genious Program) โรงเรียนราษีไศล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 เด็กชายธนพัฒน์    พรหมศรี ราษีไศล ศรีสะเกษ 

2 เด็กหญิงเตชินี       อุตรวิเศษ ราษีไศล ศรีสะเกษ 

3 เด็กหญิงอรัชพร    วรรณวงษ ์ ราษีไศล ศรีสะเกษ 

4 เด็กชายชาญธวัช    อังคะสี ราษีไศล ศรีสะเกษ 

5 เด็กชายราชภูมิ     แผ่นศิลา ราษีไศล ศรีสะเกษ 

6 เด็กหญิงนริษรา   นิลวรรณ ราษีไศล ศรีสะเกษ 

7 เด็กชายอภิรัฐ         เกสร ราษีไศล ศรีสะเกษ 

8 เด็กหญิงทวีลาภ      นาคาธร  ราษีไศล ศรีสะเกษ 

9 เด็กหญิงธีรวรรณ     ทองด้วง ราษีไศล ศรีสะเกษ 

10 เด็กชายสุริวงษ ์     แก้วบุตรดี ราษีไศล ศรีสะเกษ 

11 เด็กหญิงสุลิทสรา     ชาวสน ราษีไศล ศรีสะเกษ 

12 เด็กหญิงกนกวรรณ   ค าแก้ว ราษีไศล ศรีสะเกษ 

13 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เสาเวียง ราษีไศล ศรีสะเกษ 

14 เด็กชายภูมเทพฤทธิ์  หม่องแฉ ราษีไศล ศรีสะเกษ 

15 เด็กหญิงอธิติยา    เยี่ยมไธสงค์ ราษีไศล ศรีสะเกษ 

16 เด็กหญิงเกษมณี     จันทร์โสม ราษีไศล ศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 


