
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา 2564 

ประเภทความสามารถพิเศษ 
....................................... 

 ตามที่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้รับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษในวันที่              
24 -27 เมษายน 2564 มีนักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน 40 คน และมีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกจำนวน 40 คน ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ 
 ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ
มาสอบในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หากนักเรียนไม่มาสอบในวัน
และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
    
  ประกาศ   ณ  วันที่  29 เมษายน  พ.ศ. 2564 
  
 
 

 
  
                    (นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญกล้า) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
               ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 

  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 

1 0173 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ผึ่งแช่ม ราชพฤกษ์ 
      

 

ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล-ขับร้อง 
  

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 
1 0001 เด็กชาย ปิยะพงษ ์ นุชเสริมหาญ ใต้ถุนอาคารเรียน 
2 0042 เด็กหญิง ณัฐธิมา  สวัสดิเทพ ใต้ถุนอาคารเรียน 
3 0064 เด็กชาย ภาณุวัฒน์  อรุณคีรีวัฒน์ ใต้ถุนอาคารเรียน 
4 0074 เด็กหญิง พนิดา  ขุนทอง ใต้ถุนอาคารเรียน 
5 0114 เด็กชาย กรกฤษณ์  พันธ์สะอาด ใต้ถุนอาคารเรียน 
6 0231 เด็กชาย  ศิริกรานต์ กองทรง ใต้ถุนอาคารเรียน 
      

ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 
      

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 
1 0094 เด็กชาย ณภัทร ภู่เอ่ียม ใต้ถุนอาคารเรียน 
      

ประเภทความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 
  

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 
1 0010 เด็กหญิง สุพัชญา ม่วงโพธิ์ ศูนย์นาฏศิลป์ 
2 0028 เด็กหญิง ปาณิสรา  ทักษิณ ศูนย์นาฏศิลป์ 
3 0166 เด็กหญิง กันตวรรณ  วงค์พิพันธ์ ศูนย์นาฏศิลป์ 
4 0190 เด็กหญิง  ศสิรดา พุ่มนุ่ม ศูนย์นาฏศิลป์ 
      

 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 
1 0090 เด็กชาย สุเมธ  ชัยปัญญา ห้องศิลปะ (225) 
2 0104 เด็กหญิง กาญจนาพร  กาญจนสุข ห้องศิลปะ (225) 
3 0137 เด็กหญิง มณิสรา สงวนศักดิ์ ห้องศิลปะ (225) 
4 0149 เด็กหญิง ณัฐณิชา  สอนลาว ห้องศิลปะ (225) 
      

ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 

1 0011 เด็กชาย  ธนพล สุขสารต์ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
2 0051 เด็กชาย ตนุภพ  ประกอบลาภ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
3 0060 เด็กชาย  โยธิน สร้างสวน สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
4 0067 เด็กชาย ภาวัต  หลงพงษ์ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
5 0079 เด็กหญิง ศิริเนตร เกิดคง สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
6 0094 เด็กชาย ณภัทร  ภู่เอ่ียม สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
7 0118 เด็กชาย สรธร  ชื่นคล้าย สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
8 0119 เด็กชาย นาวิน  รัศมีรณชัย สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
9 0126 เด็กชาย ธนชาต  ทามาด สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
10 0129 เด็กชาย สุศิริ  เกี้ยมรอด สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
11 0132 เด็กชาย  วีรภัทร แก้วผลึก สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
12 0176 เด็กชาย  วรินทร ต่างบาน สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
13 0230 เด็กหญิง วัชราภรณ ์ สวัสด ี สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
14 0235 เด็กชาย ศุภวัฒน์ คำตื้อ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
15 0079 เด็กหญิง ศิริเนตร เกิดคง สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
16 0094 เด็กชาย ณภัทร  ภู่เอ่ียม สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
17 0118 เด็กชาย สรธร  ชื่นคล้าย สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
18 0119 เด็กชาย นาวิน  รัศมีรณชัย สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
19 0126 เด็กชาย ธนชาต  ทามาด สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
20 0129 เด็กชาย สุศิริ  เกี้ยมรอด สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
21 0132 เด็กชาย  วีรภัทร แก้วผลึก สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
22 0176 เด็กชาย  วรินทร ต่างบาน สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
23 0230 เด็กหญิง วัชราภรณ ์ สวัสด ี สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
24 0235 เด็กชาย ศุภวัฒน์ คำตื้อ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2564 

ประเภทความสามารถพิเศษ 
....................................... 

 ตามที่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้รับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษในวันที่             
24 -27 เมษายน 2564 มีนักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน 13 คน และมีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกจำนวน 13 คน ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ 
 ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
มาสอบในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หากนักเรียนไม่มาสอบในวัน
และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
    
  ประกาศ   ณ  วันที่  29 เมษายน  พ.ศ. 2564 
  
 

 
  
                    (นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญกล้า) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
               ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล - ขับร้อง  

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 
1 0008 นางสาว กานติมา เภาวิเศษ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
2 0011 นางสาว เขมจิรา ชำนาญไทย ใต้อาคารเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
      

ประเภทความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 

1 0044 นางสาว รัตนากร พันธุ์หนองหว้า ห้องศิลปะ (225) 
2 0058 นางสาว หัสดี พันธ์สิงห์ ห้องศิลปะ (225) 
      

ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 

1 0014 เด็กหญิง อารยา  คณทา สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 

2 0021 นาย อิทธิ  สินพรหม สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
3 0023 นาย ณพวิทย์ อินทศร สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
4 0043 นาย จักรกฤษณ์  บุญเรือง สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
5 0050 นาย พาทิศ  อุปแก้ว สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
6 0061 นาย ปริญญา  วงค์ทจักร์ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
7 0061 นาย กฤตยชญ์ ทักษิณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
      

ประเภทความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ 

1 0002 นาย สิทธิชัย ภู่ช้าง ห้องราชพฤกษ์ 
2 0013 นาย ชัยนันท์ สิมเสน ห้องราชพฤกษ์ 

 


