
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
เร่ือง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (รอบโควตา) 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

******************************************** 

  ตามท่ีโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เดิม (รอบโควตา) เพื่อเข้าศึกษา
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัดนี้ การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียน ท่ีได้รับการคัดเลือกดังรายละเอียดบัญชีท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
       

 
         (นางบุษกร  วิเศษสมบัติ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า (รอบโควตา) 

 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นาย ศัตรูพ่าย ส าอางค์อินทร์   
2 นางสาว ศิรภัสสร พชรสิริ   
3 นางสาว วรพิชชา เวฬุวนารักษ์   
4 นางสาว นันท์นลิน แก้วใส   
5 นาย วีระพล ประกอบศรี   
6 เด็กชาย ธัชพล มีชัย   
7 นางสาว สราศิณี แวดอุดม   
8 นางสาว อัญมณี แสงไชย   
9 นางสาว รวีญา นาคศรี   
10 นางสาว จิตราพร ไชยะดา   
11 เด็กหญิง ธารทิพย์ ชินวงษ ์   
12 นางสาว กัญญารัตน ์ ปรีชา   
13 นางสาว สุกัญญา เหลืออรุณ   
14 นางสาว แพรทอง คเชนทร์ชัย   
15 นางสาว ปิยพร บุปผานิน   
16 เด็กหญิง สุชาวดี พวงพิมพ ์   
17 นางสาว ธีราพร ภูจันทึก   
18 เด็กชาย ธนากร อัจธนาสิริ   
19 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ แก้วพวง   
20 นางสาว อภิรดี สุวรรณ   
21 เด็กหญิง ปัณญศิริ แก้วอุ่นเรือน   
22 นาย ตะวัน แซ่ล้ี   
23 นาย สราวุฒิ รุ่งเรือง   
24 นางสาว พลอยวรินทร์ แซ่ล้ิม   
25 นางสาว โสภณา สุทธิโพธิ์   

 

 



แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

26 นางสาว วรรณิดา สายสอ   
27 เด็กหญิง ภัคชุดา ย่อมเจริญ   
28 เด็กหญิง หงส์เหม ยุคใหม่   
29 นางสาว วราวรรณ สุดสาย   
30 นางสาว ฟ้าใส สมุติรัมย์   
31 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พูลผล   
32 เด็กหญิง อารยา บัวจันทึก   
33 เด็กหญิง ชาคริยา เคียงข้าง   
34 นาย พุฒินนท์ แสนพล   
35 เด็กชาย รัตนะศักดิ ์ โชควิเศษชัยสิทธิ์   
 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – เตรียมวิศวกรรมศาสตร ์

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง อัญจิรา ตันกูล   
2 นาย พิบูลย์ พรมศรีจันทร์   
3 เด็กชาย กานต์กวี แคโอชา   
4 นาย ปิยวัฒน ์ แช่มสาคร   
5 นาย ธีรภัทร์ กัณหะ   
6 นาย ธีรภัทร สุขเป็ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – นวัตกรรมการจัดการเกษตร 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นาย เขมณัฏฐ์ เจริญรักษ์ธนกุล   
2 นางสาว ชนิศา ธนโชคภูวดล   
3 เด็กชาย ธาราเทพ ยาวิละ   
4 เด็กชาย เอกสิทธิ์ ผดุงกิจ   
5 นาย รุจดนัย กิ่งเกษ   
6 นางสาว เบญจวรรณ ศรีไมย์   
7 เด็กชาย ธนาวุฒ ิ รินทะไชย   
8 เด็กชาย กษิดิศ เลิศพิสิฐไพศาล   
9 นาย ณัฐนนท์ ดิลกบุษยากุล   
10 นางสาว สุวนันท์ โกศลจิตร   
11 นาย ยุทธนา คุณรังษี   
12 เด็กหญิง ปรียาภา จันทอง   
13 เด็กชาย ประวีร ์ โชติจิราภิรมย์   
14 เด็กชาย สุริยา กองแก้ว   
15 เด็กชาย องค์กร นุชนารถ   
16 นาย คุณพัฒน์ งามเมือง   
17 เด็กชาย ศิวัช ศรีสงคราม   
18 เด็กชาย เธียรไท จ าปาขอม   
19 นาย กอบุญ ประทุมชาติ   
20 นาย พชร นิลด า   
21 นาย วุฒิชัย แก่นสนธิ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการเรียนศิลป์ – การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง เขมจิตตา จันทร   
2 นาย เทพทัต เสริมจันทร์   
3 นางสาว รุ่งทิวา กันกล่ิน   
4 นางสาว สุพัตรา โสภารักษ์   
5 นางสาว ชลธิชา บุญมา   
6 เด็กหญิง นิภาพรรณ ป้อมรักษา   
7 นางสาว อชิรญาณ์ ม่วงทอง   
8 เด็กหญิง ธันย์ภิญญดา พงษ์เมตต์   
9 นางสาว กัญญารัตน ์ รัตนใหม ่   
10 เด็กหญิง สุปรียา จอกเจิมกล่ิน   
11 นางสาว ปุณยวีร์ อุทะกะ   
12 นางสาว ปาณิสา โพธิ์ทอง   
13 นาย ชาณุกรณ์ ชูชัยวรากิจ   
14 นาย พีรพัท แซ่เอี๊ยบ   
15 นาย วุฒิศักดิ ์ ใยยอง   
16 นาย พุธกร ค าหาร   
17 นาย นวพล สุบิน   
18 นาย วรากร เฉียงสี   
19 เด็กชาย วายุภัทร ล้ิมตระกูล   
20 นางสาว พิยดา ขาวเมืองน้อย   
21 นางสาว สุณิสา เงินล้วน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาว ศุภิสรา ใหญ่จริง   
2 นางสาว ศุจินธรา อินทร์เจริญ   
3 นางสาว ศรุดา แก้วมณี   
4 นางสาว หยกผกา เวฬุวนารักษ์   
5 นาย วิชิต วรพต   
6 นางสาว พลอยสวย สุกใส   
7 นางสาว ณัฐธิดา ภัทรชีวานันท์   
8 นาย สมชาย สีมา   
9 เด็กหญิง มันทนา ต่ายมา   
10 นางสาว รวีวรรณ สามารถกิจ   
11 นางสาว แสงค า สายทอง   
12 เด็กชาย ยติพล ค าศรี   
13 นางสาว วรรณรดา กาญจนพิบูลย์   
14 นางสาว กัญญาณัฐ ยืนมั่น   
15 นางสาว ธัญญลักษณ์ หาญสุโพธิ์   
16 เด็กชาย อรุษ แซ่แต้   
17 เด็กชาย อธิป สิงห์ทอง   
18 นาย วีระภัทร ปิยะสุข   
19 นาย ธีรเกียรต ิ ศักดิ์อมรชัย   
20 นางสาว ณัฐริกา สายบุญขันธ์   
21 นางสาว กัญญา สังฆทิพย์   
22 นางสาว สุธาทิพย์ นาคนุช   
23 นางสาว จิรัชติกาล เดชบุญ   
24 เด็กหญิง อริยา สีหามาตย์   
25 นางสาว ตรีรักษ์ แย้มศิริ   
26 เด็กชาย เชตุพล ไทยสมบูรณ์   
27 นางสาว วิเศษชัยศรี แจ่มเท่ียงตรง   
28 เด็กหญิง เจนนิษา จุลกรานต์   
29 นาย สิทธิชัย ไทยวรินทร ์   
30 นางสาว ทิชากร ทรงศิริ   
31 นาย สรยุท อุสาหะ   

 



แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นาย ณัฐดนัย ชินบัญชรวงศ์   
2 นางสาว สุชาวลี แก้วรัตน ์   
3 นาย สหวัฒ สอนดี   
4 นาย ตาวัน ประกิตวรกุล   
5 เด็กหญิง พิมพิกา โตรัมย์   
6 เด็กหญิง ปฏิภาณ ศิริปัญญาพร   
7 เด็กชาย สินทวี พรมมา   
8 นาย ภควัฒน ์ ค าพู   
 

แผนการเรียนศิลป์ – ศิลปะ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง ศตพร ชาตินฤมาณ   
2 นางสาว สโรชา สุขดี   
 

แผนการเรียนศิลป์ – พลศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นาย อลงกรณ์ ชันแสง   
2 นางสาว ณัฐารีย์ พงษ์พานิช   
3 นาย ณัฐวุฒิ ชูเท่ียง   
4 นาย สุธินันท์ โสประดิษฐ์   
5 นางสาว ดากานดา ศรีวงษ์รัตน ์   
6 เด็กชาย โชคชัยโย สุขันธ์   
7 เด็กชาย สันติสุข แก้วระคน   
8 นาย จามิกร ทองค าพันธุ์   
9 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ บุญตา   
10 เด็กชาย ณัฏฐพล มัตนา   

หมายเหตุ ให้นักเรียนมารายงานตัวและรับใบมอบตัวด้วยตนเอง ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2564 
ต้ังแต่เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
ถ้านักเรียนไมม่าตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 


