
 
 
 

 
  

 
ประกาศ 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2559 
------------------------------------ 

 ตามที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักเรียนและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น 
โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559   
ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ทั้งนี้   ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารมอบตัวเป็นนักเรียน   
ในวันเสาร์ที่  2  เมษายน  2559  เวลา 09.00 น.  ณ  โดมพลศึกษา หน้าอาคาร 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  และมอบตัวนักเรียน ในวันเสาร์ที่  9 เมษายน  2559  โดย 
ให้นักเรียนกับผู้ปกครองมาประชุมในเวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน     
 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน   พ.ศ. 2559 

 

                                       ว่าที่ร้อยตรี 
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
 

  

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – นามสกุล 
1 1 เด็กชาย กฤษดา สุขสมบูรณ์ 
2 2 เด็กชาย ธเนศ เรืองหิรัญ 
3 3 เด็กหญิง กมลชนก ข าต้นวงษ์ 
4 5 เด็กหญิง รมยกร วงษา 
5 6 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ฟักฉิม 
6 7 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ตาหอม 
7 8 เด็กหญิง เพ็ญนภา ภูทองเงิน 
8 9 เด็กชาย ภูวดล ค าปาเครือ 
9 10 เด็กหญิง จารุวรรณ ทองค า 
10 11 เด็กหญิง พิมพ์เพชรรุจี บัวบาน 
11 12 เด็กชาย ธีรภัทร ภิรมย์เมือง 
12 13 เด็กชาย ทองเกิด เลิศเรืองฤทธิ์ 
13 14 เด็กชาย วสุพล ผิวผ่อง 
14 15 เด็กชาย ธีระศักดิ์ มีใจรักษ์ 
15 16 เด็กหญิง จิรัชญา ใจเปี้ย 
16 17 เด็กชาย ทินพร รักแผ่นดินธรรม 
17 18 เด็กชาย ธรรมรงค์ ฤทธิ์ค ารพ 
18 19 เด็กหญิง กรองกาณจน์ แก้วมณี 
19 20 เด็กหญิง วรัญญา อยู่สูงเนิน 
20 21 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ทรัพย์ประเสริฐ 
21 22 เด็กชาย วีรพล แดงอุบล 
22 23 เด็กชาย ปณชัย อีฟ 
23 24 เด็กชาย สุขสันต์ คฤหัส 
24 25 เด็กชาย วัชรินทร์ ฝอยทอง 
25 26 เด็กชาย ศักดิ์ชัย ธาตุม ี
26 27 เด็กชาย เจษฎา โตพวง 
27 28 เด็กหญิง อัยดา ชื่นบุญมา 
28 29 เด็กหญิง ลลิตา ดีสวัสดิ์ 
29 30 เด็กหญิง อรปรียา พรรคพล 
30 31 เด็กชาย วรวิทย์ สร้อยจั่นทอง 
31 32 เด็กชาย ณัฐพงศ์ จงสิริรัตนานุกูล 
32 33 เด็กหญิง กวีวัลค์ ประเทิงจิตต์ 
33 34 เด็กชาย อภิลักษณ์ ตรีเพชร 
34 35 เด็กชาย ธีรภัทร เดชาธิปัตย์ 
35 36 เด็กหญิง ศรัณญา สุจารีย์ 
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บัญชีแนบท้ายประกาศ 
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ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – นามสกุล 
36 37 เด็กชาย ธนรัฐ จันวิเศษ 
37 38 เด็กหญิง สุนิสา กลิ่นนิ่มนวล 
38 39 เด็กชาย สุธา ต้นสีนนท์ 
39 40 เด็กชาย เลิศวุธ ประไพรักษ์ 
40 41 เด็กชาย กวีวัฒณ์ โตทรัพย์ 
41 43 เด็กหญิง แพรพลอย จินดาศรี 
42 44 เด็กชาย ธนายุต รูปหล่อ 
43 45 เด็กหญิง กมลพร พันสุรินทร์ 
44 46 เด็กหญิง โสภิตนภา ศรีน้อย 
45 47 เด็กชาย ณฐกร เซึ่ยงยี่ 
46 48 เด็กชาย นนธวัช พิลาจันทร์ 
47 49 เด็กหญิง สายใจ บุญฤทธิ์ 
48 50 เด็กชาย พีระพงษ์ สงวนศิลป์ 
49 51 เด็กชาย ธนภัทร ไกรสวัสดิ์ 
50 52 เด็กหญิง ภัทราพร ใจชื่น 
51 53 เด็กชาย มณฑล เบ้างาม 
52 54 เด็กชาย เงินแท้ ศรีม่วง 
53 55 เด็กหญิง กมลภัทร กานต์วิริโยกุล 
54 56 เด็กชาย วิศรุต จังหวัดสุข 
55 57 เด็กหญิง ชนากานต์ กองแก้ว 
56 58 เด็กหญิง วรวรรณ ค านนท์ 
57 59 เด็กหญิง อินทิรา อ าพรรัตน์ 
58 60 เด็กชาย สัญชัย จันทร์คงวงษ์ 
59 61 เด็กหญิง ปิยะวรรณ ยิ้มสุข 
60 62 เด็กหญิง มินตรา แก้วนิ่ม 
61 63 เด็กชาย ปรวัฒน์ อ่ิมศิริ 
62 64 เด็กชาย ทิวสน จองค าอาง 
63 65 เด็กชาย ปัญญวัตร คุ้มคลองโยง 
64 66 เด็กหญิง ภัทรลดา ชอบใจ 
65 67 เด็กหญิง ชนากานต์ ทองสาร 
66 68 เด็กหญิง พรวดี สมค า 
67 69 เด็กชาย ธนะโชติ อังศุภาสกร 
68 70 เด็กชาย กสินธร โชคทรัพย์ทวี 
69 71 เด็กหญิง กนกวรรณ นรขุน 
70 72 เด็กหญิง เกศรา โลหะประภากุล 
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ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – นามสกุล 
71 73 เด็กชาย พิชัยยุทธ สืบสุรีย์กุล 
72 74 เด็กหญิง กนกกรณ์ เสือแก้ว 
73 75 เด็กชาย ธีรพล เสาวดี 
74 76 เด็กหญิง ชนิตา ไชโย 
75 77 เด็กชาย วีรภัทร อุตมะพงศ์ 
76 78 เด็กชาย วีรวัฒน ์ ผึ้งมนัส 
77 79 เด็กหญิง วริศรา สุสุทธิ 
78 80 เด็กหญิง นัทพร ศรีสุวัฒโนทัย 
79 81 เด็กหญิง กรกนก วัฒโน 
80 82 เด็กชาย ศราวุธ จันทร์แก้ว 
81 83 เด็กชาย จรรยา กิตติพงษ์ยิ่งยง 
82 84 เด็กชาย ฐานทัพ อาราเม 
83 85 เด็กชาย พงศกร ศรียางนอก 
84 86 เด็กชาย คุณานนต์ จรประดิษฐ์ 
85 87 เด็กหญิง รุ่งไพลิน สมศักดิ์ 
86 88 เด็กหญิง ยุพาพร ค่ าคูณ 
87 89 เด็กชาย รชต ลิ้มรัตนพันธุ์ 
88 90 เด็กชาย อัมรินทร์ จันทร์สอน 
89 91 เด็กชาย ฐิติพันธ์ กลิ่นมัคผล 
90 93 เด็กชาย ณัฐพล ไปปะ 
91 94 เด็กชาย พิสิฏฐ์ เอ่ียมสุวรรณ 
92 95 เด็กหญิง วิชญาพร ภิรมย์ลา 
93 96 เด็กชาย ภานุวัฒ ิ สุขใส 
94 97 เด็กชาย กฤติน สุขผสาร 
95 98 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ประทุมวัน 
96 99 เด็กชาย ศรายุธ ข ากลิ่น 
97 100 เด็กหญิง อทิตยา เชียงอินทร์ 
98 101 เด็กหญิง ภัสสร ใจประเสริฐ 
99 103 เด็กชาย เอกสิทธิ์ จุ้ยสมบูรณ์ 
100 104 เด็กชาย พชร ปรักมาส 
101 105 เด็กชาย นันทนัช พลไทสงค์ 
102 106 เด็กหญิง ภาพิมล พรกระจ่าง 
103 107 เด็กชาย ชินวัตร สุขเรือน 
104 108 เด็กชาย ชนัญชัย ดีสวัสดิ์ 
105 109 เด็กชาย กรวิชญ์ แซ่แต้ 
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ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – นามสกุล 
106 110 เด็กหญิง เกศสุดาภรณ์ สมสุข 
107 111 เด็กหญิง นิติณัฐดา วงศ์ไชย 
108 112 เด็กหญิง อาทิตติยา สนั่นวงค์สังข์ 
109 113 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เชียงเงิน 
110 115 เด็กหญิง สกุลกาญจน์ ขุนณรงค์ 
111 116 เด็กชาย ชนะพล กันดา 
112 117 เด็กหญิง ปาริชาต วงศ์ศิริ 
113 118 เด็กหญิง ณัฐนรี เสนาภักดิ์ 
114 120 เด็กชาย ณัฏฐพล สิงห์ใหญ่ 
115 121 เด็กหญิง จิฬารัตน์ อินสุข 
116 122 เด็กชาย เจียระนัย แซ่เจีย 
117 123 เด็กหญิง วรรษ์ลภัส แก้วไทย 
118 124 เด็กชาย กุลพิพัฒน์ เพ่ิมทรัพย์ 
119 125 เด็กชาย จิตติพัฒน์ พระประทานพร 
120 126 เด็กชาย อนุสรณ์ รื่นเริงกลิ่น 
121 127 เด็กชาย อนุยุต เอ่ียมตระกูล 
122 128 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ค าสมท้าว 
123 129 เด็กหญิง ภณิดา เจริญศิลป์ 
124 130 เด็กชาย นรากร จันทูล 
125 131 เด็กหญิง วรินดา พรมชัย 
126 133 เด็กชาย บุญฤทธิ์ ไชยพงศ์ 
127 134 เด็กชาย วรุต พรหมมินทร์ 
128 135 เด็กหญิง เสาวรส วงษ์ดวงแก้ว 
129 136 เด็กหญิง โชติกา มลภิรมย์ 
130 137 เด็กชาย ไพศาล รื่นเริงกลิ่น 
131 138 เด็กชาย วชร นัยปรีดี 
132 139 เด็กชาย กรรชัย องอาจ 
133 140 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ไชยเดช 
134 141 เด็กชาย พีรพัฒน์ พิมพ์แก้ว 
135 142 เด็กหญิง ลลิตา ค าล้าน 
136 143 เด็กหญิง นภัสวรรณ  จูค้า 
137 144 เด็กหญิง เนาวรัตน์ ด้วงม ี
138 145 เด็กหญิง กิตติกา จันทา 
139 146 เด็กชาย ศิวดล เลี่ยมไธสง 
140 148 เด็กหญิง นุจรี ไชยลังกา 
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ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – นามสกุล 
141 149 เด็กหญิง วรรณนิษา จันตดิษฐ 
142 150 เด็กชาย ศิริศักดิ์ ยืนยงค์ 
143 152 เด็กชาย ณพัทร โทวราภา 
144 154 เด็กชาย พีรพัฒน์ นครบุรี 
145 155 เด็กหญิง พีชชนก จันทร์แก้ว 
146 157 เด็กชาย ธีรพัฒน์ เนียมสุภาพ 
147 158 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ช านาญกิจ 
148 159 เด็กชาย วรกมล วุฒิชิรากรณ์ 
149 162 เด็กหญิง วริสสรา เบญจพลาภรณ์ 
150 163 เด็กชาย ปรเมษฐ ทองศรีนุช 
151 164 เด็กชาย ธนกฤต วงศ์ศิริ 
152 166 เด็กชาย ปิยกร เนาวรัตน์ 
153 167 เด็กชาย ทรรศนันทน์ แก้วพฤกษ์ 
154 168 เด็กชาย ณัฐภัทร ภาระพงษ์ 
155 169 เด็กชาย จันทกร เต็มตาวงษ์ 
156 170 เด็กหญิง จินดาพร ฤทธิ์ค ารพ 
157 171 เด็กชาย อดิศักดิ์ เดชประสาท 
158 172 เด็กชาย บุญศิริ สวัสดิ์แดง 
159 174 เด็กชาย พงศกร เอ่ียมใหญ่ 
160 175 เด็กชาย จักรพงศ์ สระทองอินทร์ 
161 176 เด็กหญิง จารุวรรณ ศรีบัวทิม 
162 177 เด็กหญิง มนัสนันท์ มานะสิทธิ์ 
163 178 เด็กชาย ณัฐภัทร เบญจทรัพย์ 
164 179 เด็กชาย พีรณัฐ ไข่มุกข์ 
165 180 เด็กหญิง ณัฐนันท์ พูลสวัสดิ์ 
166 181 เด็กหญิง ตวิษา นุสติ 
167 182 เด็กชาย วสันชัย กานต์อักษร 
168 184 เด็กชาย ธนกร พรมสูงวงศ์ 
169 185 เด็กหญิง จุฑามาศ จันทะบุผา 
170 186 เด็กหญิง อุษา โพธิ์ศรี 
171 187 เด็กหญิง นภสร บุตรราช 
172 189 เด็กชาย ตะวัน ใจทน 
173 190 เด็กชาย สมรักษ์ ช านาญนก 
174 191 เด็กหญิง เสาวภาคย์ กลิ่นหอม 
175 192 เด็กหญิง จันทิมา ศรีมิตรรุ่งโรจน์ 
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176 193 เด็กชาย ศุภวัฒน์ พีระธรณิศร์ 
177 194 เด็กชาย ศักรินทร์ พรมดวงศรี 
178 195 เด็กชาย พีรธัช พรมศรี 
179 196 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เพ่งพิศ 
180 197 เด็กหญิง ณัฐวลัญช ์ แก้วสุข 
181 198 เด็กหญิง เนตรดาว ไปไหน 
182 199 เด็กชาย นรเสฏฐ ์ ฐิติธนาสิทธิ ์
183 200 เด็กชาย พุทธิ แสงอาจ 
184 201 เด็กชาย คณธัช บัวจันทร์ 
185 202 เด็กชาย วิทยา ไม้สน 
186 203 เด็กชาย ธนวัฒน ์ บุราณเดช 
187 204 เด็กชาย ธีรพล จันทร์สคราญ 
188 205 เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญศรี 
189 206 เด็กหญิง ณัฐจิรา สีฉลาด 
190 207 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ มิรัตนไพร 
191 208 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทราภาสน์ 
192 209 เด็กชาย ณัฎฐ์ฐภัทร ์ โสรัจจ ์
193 210 เด็กหญิง ศรัณย์พร โชคนัติ 
194 211 เด็กชาย สรชัช ชัยสนิท 
195 212 เด็กชาย ธนัท ทองสัมฤทธิ์ 
196 213 เด็กชาย พัชระ นาคมานนท์ 
197 214 เด็กหญิง กฤตพร สุขช่วย 
198 215 เด็กหญิง อภัสรา เกตุขุนทด 
199 216 เด็กชาย ภูริพัชร สามลรัมย์ 
200 217 เด็กชาย กันตพงศ์ ริมวิเชียร 
201 218 เด็กชาย วรัญชิต สินสุข 
202 219 เด็กชาย นันทพงศ์ ฟักซ้าย 
203 220 เด็กหญิง สุนิสา แจ่มศรี 
204 221 เด็กชาย ธีรชาติ ทรัพย์พิเชฐพงศ์ 
205 223 เด็กหญิง นิภาพร ค าอยู่ 
206 224 เด็กชาย ธนนนท์ รักประทานพร 
207 227 เด็กหญิง ปาริชาต แสงสินทรัพย์ 
208 228 เด็กชาย วราวุธ บรรยง 
209 229 เด็กชาย ธนวัฒน ์ พิมพ์สิงห์ 
210 231 เด็กหญิง มุทิตา ค าหวาน 
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211 232 เด็กชาย ภัทรวุธ คงแสงบุตร 
212 233 เด็กหญิง ฟ้าใส มุระธาตุ 
213 235 เด็กหญิง ณัฐวดี เหราบัตร 
214 236 เด็กชาย วรวัตร พองศรี 
215 237 เด็กหญิง วิภาดา เลิศศักดิ์ศรีสกุล 
216 238 เด็กหญิง ปิยะรัตน์ อันตรเสน 
217 241 เด็กชาย ภูวนาท การง 
218 242 เด็กชาย ชลนาถ อรุณแสงทอง 
219 243 เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุบผาชาติ 
220 244 เด็กชาย พัทธนันท์ พงษ์สุรีย์ 
221 245 เด็กหญิง ปิ่นมนัส สิทธิราช 
222 246 เด็กหญิง ศรัณยา ม่วงเจริญ 
223 247 เด็กชาย นฤเบศร์ เหลี่ยมจัตุรัส 
224 248 เด็กชาย ราเชนท์ เล็กดวง 
225 250 เด็กชาย สาม ตาปุด 
226 251 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เลี้ยงรักษา 
227 252 เด็กชาย อธิภัทร เอกขจรกิตติ์ 
228 253 เด็กหญิง ฐิติพร ศรีภู่ทอง 
229 254 เด็กหญิง ชลิดา เลิศวรพงศ์ 
230 255 เด็กหญิง วินิตา เนียมสวัสดิ์ 
231 256 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ เขียวลายเลิศ 
232 257 เด็กหญิง ชนิกานต์ ยอดสีทอง 
233 262 เด็กชาย พนธกร ล่ าสัน 
234 263 เด็กชาย กิตติพงษ์ จันทร์วิวัฒน ์
235 264 เด็กหญิง พราวพิมล โพธิสุวรรณ 
236 265 เด็กหญิง ธวัลกร พันธ์ตา 
237 266 เด็กชาย ณัฐพล อยู่ยิ้ม 
238 269 เด็กชาย อดิศร หนองสูง 
239 270 เด็กชาย คณิติน ดวงค า 
240 271 เด็กหญิง ธนภรณ์ สุวรรณธาดา 
241 272 เด็กหญิง อภิญาพร ทองศิริ 
242 273 เด็กชาย วันเฉลิม ศรีชมภู 
243 274 เด็กหญิง ณัชชา สีชะนะ 
244 275 เด็กหญิง อมิตา กุลธราธเนศสิริ 
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