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ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 เร่ือง รายชื่อนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2565  

........................................................ 
 

  ตามท่ี คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นได้ด าเนินการพิจารณานักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติตามระเบียบของโรงเรียนราชวินิตบางเขนว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2565 
โดยนักเรียนดีเด่นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1. นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนเรียนดี จ านวน 154 คน  
2. นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนผู้สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน จ านวน 81 คน  
3. นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนผู้น า จ านวน 82 คน  
4. นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนผู้มีจิตอาสา จ านวน 35 คน  
 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน จึงประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบโรงเรียน                  

ราชวินิตบางเขนว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 
 

 
 
 

(นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขนเรื่อง รายช่ือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 
นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนเรียนดี 

 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

1 เด็กชายสิริณัฏฐ์ สัมปุรณะพันธุ์ ม.2/1 4.00 1,3 

2 เด็กชายสิริรัฐ สัมปุรณะพันธุ์ ม.2/1 4.00 1,3 

3 เด็กหญิงเสฏฐีรัตน์ ทาแท่งทอง ม.2/1 4.00   

4 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ประดิษฐวณิช ม.2/2 4.00 1,3 

5 เด็กหญิงสาวธนภร พวงจันทร ์ ม.2/2 4.00   

6 เด็กชายกวิน ปานขาว ม.2/1 3.99   

7 เด็กชายโชตินรินทร์ ลิมปนันท์วดี ม.2/2 3.99 1,3 

8 เด็กหญิงกวิสรา ยืนยาว ม.2/1 3.98   

9 เด็กชายภูริชญ์ ปณิธิกุล ม.2/8 3.98 1,3 

10 เด็กหญิงศศิทา มาดา ม.2/1 3.97   

11 เด็กชายรัชพล นิลคล้ า ม.2/2 3.97   

12 เด็กหญิงนัชชา ถิระมนัส ม.2/2 3.95   

13 เด็กชายปรานต์ จรัสเบญญารัตน์ ม.2/1 3.94   

14 เด็กหญิงปวิชญา บุญชัย ม.2/1 3.94   
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

15 เด็กหญิงจารุวรรณ พงษ์ไทย ม.2/1 3.93   

16 เด็กหญิงพราวพิชา ไชยทองพันธ ์ ม.2/1 3.93   

17 เด็กหญิงเกวลิน มิสกิจ ม.2/2 3.93   

18 เด็กหญิงวัชรดา จันทรัตน์ ม.2/2 3.92   

19 เด็กชายพงศ์พล เจนวัฒน ์ ม.2/6 3.92   

20 เด็กหญิงณัฐณิชา ทัดท่าทราย ม.2/7 3.92   

21 เด็กชายวิวัฒน์ไชย ศิลปนอก ม.2/8 3.92   

22 เด็กชายกิตติพัฒน ์ ตุ่นมี ม.2/7 3.91   

23 เด็กหญิงสุชัญญา กะมุตะเสน ม.2/1 3.90   

24 เด็กหญิงศิรินทรา พละพงษ ์ ม.2/1 3.89   

25 เด็กหญิงณิชานาฎ ฤทธิ์บัณฑิต ม.2/2 3.89   

26 เด็กหญิงธนัชญา ส าอางศรี ม.2/2 3.89   

27 เด็กชายรฐนนท์ จันทร์ภูชงค์ ม.2/8 3.89   

28 เด็กหญิงรัญญาเรศ สุสิฬา ม.2/1 3.87   

29 เด็กหญิงวรฤทัย จ่ันทองค า ม.2/1 3.87   

30 เด็กชายปุริมปัฐน์ ประภาสะโนบล ม.2/2 3.87   

31 เด็กหญิงพรชริณทร์ อุทัยรัตน์ ม.2/2 3.87   
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

32 เด็กชายสมบูรณ์ พัชรวิภาวงศ์ ม.2/1 3.86   

33 เด็กหญิงกิตต์ิรวี จุลวรรณ์ ม.2/8 3.86 1,3 

34 เด็กชายนนทพัทธ์ ทองธานี ม.2/1 3.84   

35 เด็กชายกิตติทัต พิมพ์สมาน ม.2/6 3.84   

36 เด็กหญิงสุนิสา ฮวดหลี ม.2/7 3.84   

37 เด็กหญิงกษิรา ปิลาผล ม.2/8 3.84   

38 เด็กหญิงกัญญณัฐ แขกพงษ์ ม.3/3 4.00 1,3 

39 เด็กหญิงยุสพัฒน์ภักด ี กุลศิรวัฒน์ ม.3/6 4.00 1,2 

40 เด็กหญิงธนัญชนก แก้วมาตย์ ม.3/7 4.00 1,3 

41 เด็กหญิงศรัณพร สุรัตน์สว่าง ม.3/1 3.99 1,3 

42 เด็กชายนรรธฐกรณ์ จิระธนัยนนัท์ ม.3/2 3.99   

43 เด็กหญิงนภัทร ดีดิษฐ์ ม.3/2 3.99 1,2 

44 เด็กชายสิรวิชญ์ สุทธิรักษ์ ม.3/1 3.98   

45 เด็กหญิงเปมิกา สุทธิรักษ์ ม.3/1 3.98   

46 เด็กหญิงรัชนียากร นนทภา ม.3/7 3.98 1,3 

47 เด็กหญิงรุจิรา สุยารัมย์ ม.3/7 3.98   

48 เด็กชายพงศ์นริศย์ พิริยพล ม.3/7 3.97   
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

49 เด็กชายปัณปารย์ พรหมราช ม.3/1 3.97   

50 เด็กชายพัชระ อุปนันชัย ม.3/1 3.97   

51 เด็กหญิงภาพิมล วงษ์สุรภินันท์ ม.3/1 3.97   

52 เด็กหญิงนภัทร สายสุดใจ ม.3/2 3.97   

53 เด็กหญิงจิราภรณ์ มีดี ม.3/7 3.97   

54 เด็กหญิงนรญันันท์ ดีมีลาภพัทธ์ ม.3/7 3.96   

55 เด็กหญิงปาณระพีช์ อนะธรรมสมบัติ ม.3/5 3.96   

56 เด็กชายธีรเมธ สรรพจิต ม.3/2 3.95   

57 เด็กหญิงศรินทร์ ศิรประภาคาร ม.3/1 3.95   

58 เด็กหญิงพิชชาภา เสรีกุล ม.3/1 3.94   

59 เด็กชายกานดิศ มาวิริยะ ม.3/3 3.94   

60 เด็กหญิงกานต์ระพ ี อนะธรรมสมบัติ ม.3/7 3.94   

61 เด็กหญิงสุจิรา รมยานนท์ ม.3/7 3.94   

62 เด็กหญิงวรัทยา พิมพ์สุวรรณ์ ม.3/3 3.93 1, 2 

63 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สมพงษ์ ม.3/7 3.93   

64 เด็กหญิงเขมจิรา ปิลาผล ม.3/2 3.91 1, 3 

65 เด็กหญิงชวิศา อิ่มอ่ า ม.3/7 3.91   
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

66 เด็กหญิงพิชญากานต์ เผือกวิสุทธิ์ ม.3/7 3.91   

67 เด็กชายบุญญฤทธิ์ เอมเอี่ยม ม.3/7 3.90   

68 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา พันธาน ี ม.3/6 3.90   

69 เด็กหญิงณัฐวดี พงษ์ประดิษฐ์ ม.3/2 3.89   

70 เด็กชายพีรดนย์ ดี ม.3/2 3.89   

71 เด็กหญิงชาลินี ชัยประเดิมศักดิ์ ม.3/7 3.88   

72 เด็กหญิงนัทธมน อารีราษฎร์พิทักษ์ ม.3/1 3.86   

73 เด็กหญิงรินรดา ช่อประดับ ม.3/1 3.86   

74 เด็กหญิงวรรษมลพร หรรษา ม.3/3 3.84 1, 3 

75 เด็กหญิงเกสรา จ ารัสรักษ์ ม.3/1 3.84   

76 เด็กชายนันทวัฒน์ สท้านสุข ม.3/3 3.84   

77 เด็กหญิงภาวิณี เรืองวงษ ์ ม.3/2 3.83   

78 เด็กชายอุดมทรัพย์ บุญชิต ม.3/7 3.83   

79 เด็กหญิงอารีนนท์ นาถาดทอง ม.3/7 3.82   

80 นางสาวกรชนก ภิรมย์เชย ม.5/2 3.98   

81 นายพิพัฒพงศ์ กล่ันเรือง ม.5/9 3.98 1, 3 

82 นางสาวภิญญาพัชญ ์ วิมาลา ม.5/2 3.96 1,2 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

83 นางสาวศิรประภา โภควนิช ม.5/2 3.95 1, 3 

84 นางสาวอุมากรณ์ เพ็ชรศรีทอง ม.5/5 3.94   

85 นางสาวมณฑกานต์ เอี่ยมสอาด ม.5/7 3.94   

86 นางสาวตรีญาพร ศิลปชัย ม.5/7 3.94   

87 นายพีรดณย์ ภู่นาค ม.5/1 3.93 1, 3 

88 นางสาวณัฏฐณิชา หอมช่ืน ม.5/4 3.92 1,3 

89 นายธนชาติ ฤาชัยษา ม.5/7 3.92 1, 3 

90 นางสาวณัฏฐณิชา พุ่มพวง ม.5/1 3.91   

91 นางสาวภัษทนัน เท่ียงตรง ม.5/7 3.91 1, 3 

92 นางสาวอภิญญา หล้าสวัสด์ิ ม.5/6 3.90   

93 นางสาวนิตยา คฤหเดช ม.5/7 3.90   

94 นางสาวศิริพร สุทธิคีรี ม.5/1 3.89   

95 นางสาวมิซากิ โทมิซาวะ ม.5/7 3.89   

96 นางสาวอรวรา เจริญพร ม.5/2 3.88   

97 นางสาวกรชนก ยงยุทธ์ ม.5/8 3.88   

98 นายณัฐทนันท์ ชวนงูเหลือม ม.5/9 3.88   

99 นายสุภจิตร ประสิทธินาวา ม.5/3 3.87   
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

100 นางสาวพิมพ์ชนก ตูยะปาละ ม.5/7 3.87   

101 นางสาวนราพรรณ รองราช ม.5/7 3.87   

102 นายกรุณภพ สาวนะชัย ม.5/1 3.86   

103 นางสาวอชิรญาณ์ มลิวัลย์ ม.5/1 3.86   

104 นายภูรินทร ์ แก้วพ่วงเสก ม.5/4 3.86   

105 นางสาวอภิญญา ปัทมะ ม.5/6 3.85   

106 นางสาวนาถฬดา กมลนรนาถ ม.5/2 3.83   

107 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีเพียชัย ม.5/5 3.83 1,3 

108 นายหัสดิน ศรีทองสุข ม.5/7 3.83   

109 นางสาวธนาภิญญ ์ ช่ืนใจชม ม.5/2 3.82   

110 นางสาวสมิตา แซ่เตียว ม.5/7 3.82   

111 นายศุภณัฐ สีทาเช้ือ ม.5/2 3.81   

112 นางสาวฟ้าทิพย์ ศรศิลป์ ม.5/8 3.8 1,3 

113 นายประกาสิทธิ์ แพงศิริ ม.5/9 3.80   

114 นางสาวนฤมล เดือนเด่น ม.6/3 4.00 1,3 

115 นางสาวสุนันทา ประเจริญ ม.6/3 4.00   

116 นางสาวกิ่งแก้ว วนิชาคม ม.6/4 3.99   
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

117 นางสาวปลายรุ้ง สุขะ ม.6/1 3.99   

118 นางสาวหยกแก้ว สุขุมาลานนท์ ม.6/2 3.97   

119 นางสาวภัคธีรา ธาราธร ม.6/2 3.97   

120 นางสาวศศินิภา รัตนพงษ ์ ม.6/5 3.96   

121 นางสาวฉัตรพร ผาสุข ม.6/6 3.96 1,3 

122 นางสาวปภาวรินษ์ ผลสงค์ ม.6/1 3.95   

123 นางสาวณัฐธยาน์ ชัยยศมานนท์ ม.6/4 3.94 1,3 

124 นายกอบเกื้อ สังข์ขาว ม.6/7 3.93 1,3,4 

125 นางสาวรุจิรา บุญช่วย ม.6/7 3.92   

126 นางสาวชุติกาญจน์ อินทองแก้ว ม.6/1 3.92   

127 นางสาวภัคนันท์ สีเขียว ม.6/1 3.92   

128 นางสาวไอรัก รักไทย ม.6/8 3.91   

129 นายณัฐนนท์ สุดตา ม.6/3 3.91   

130 นางสาวนิชฌานันท์ วิงวอน ม.6/1 3.90   

131 นางสาวศรุตยา มโหทาน ม.6/1 3.90   

132 นางสาวกนกพร กลกานนท์ ม.6/7 3.89   

133 นางสาวกัญญารัตน ์ กร่างใกล้ ม.6/4 3.89   
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

134 นางสาวนพวรรณ สารนิตย์ ม.6/4 3.89   

135 นายสรวิศ สวัสดิวงศ์ ม.6/4 3.88   

136 นางสาวภาวิกา อัมพันธ ์ ม.6/4 3.88   

137 นางสาวมนัสนันท์ ธีระธ ารงรักษ์ ม.6/7 3.87   

138 นางสาวอักษราภัค บัวเเก้ว ม.6/1 3.87 1,3 

139 นางสาวสิริกัญญา ตันกิตติกุล ม.6/8 3.86 1,3 

140 นางสาวกอบแก้ว หวาง ม.6/7 3.86   

141 นายสิทธิพงษ์ ค างาม ม.6/4 3.85   

142 นายอูริ เจริญผล ม.6/1 3.85   

143 นางสาวพาณิภัค กาสา ม.6/8 3.85 1,2 

144 นางสาวเบญญาภา บุตรจันทร์ ม.6/1 3.82   

145 นายอชิรวิชญ์ เดชกัลยา ม.6/7 3.82 1,4 

146 นางสาวโยษิตา หมอนสุวรรณ ม.6/6 3.81   

147 นางสาวสุนิษา เฉยสิว ม.6/7 3.81   

148 นางสาวพชรพร รอดจินดา ม.6/8 3.81 1,4 

149 นายวธรรมรัตน ์ ทรงวิวัฒน ์ ม.6/1 3.80   

150 นายเกศกาญจน์ สังข์ขาว ม.6/6 3.80 1,4 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 

151 นายพิสิฐพงศ์ วงษ์ทับทิม ม.6/3 3.80 1,4 

152 นายธนภัทร เรือนเงิน ม.6/7 3.80 1,4 

153 นางสาวปพิชญา อบรมชอบ ม.6/7 3.80 1,3 

154 นางสาวติไหม เกียง ม.6/7 3.80   
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บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขนเรื่อง รายช่ือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 
นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น รางวัล รายการแข่งขัน หมายเหตุ 

1 เด็กชายธนพัฒน ์ มั่นคง ม.2/4 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

2 เด็กชายอริญชย์ ใจการุณ ม.2/6 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

3 เด็กชายปฏินนท์ แสงจันทร์ ม.3/2 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

4 เด็กชายอารยะ เมฆฉาย ม.3/2 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

5 เด็กหญิงธิติรัตน ์ เสนเรือง ม.3/2 ชนะเลิศ การเเข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น 2,4 

6 เด็กหญิงนภัทร สายสุดใจ ม.3/2 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ 1,2,3 

7 
เด็กหญิงนภัทร ดีดิษฐ์ ม.3/2 เหรียญทองแดง 

การแข่งขันอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค
บันได 6 ขั้น 

1,2 

8 นายณชพล ช่องงาม ม.3/3 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

9 เด็กหญิงวรัทยา พิมพ์สุวรรณ์ ม.3/3 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ 1, 2 

10 นายอัษฎาวุธ ข าหลักร้อย ม.3/4 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

11 นายศุภณัฐ สุขประเสริฐ ม.3/4 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

12 เด็กหญิงพัทธีรา แชร์ศรี ม.3/4 ชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

13 นายกฤตธานนท์ สิงห์ลอ ม.3/5 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

14 นายวชิรวิทย์ หุตะวัฒนะ ม.3/5 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น รางวัล รายการแข่งขัน หมายเหตุ 

15 นายธัชชัย หาญอุสาหกิจ  ม.3/6 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

16 เด็กหญิงยุสพัฒน์ภักด ี กุลศิรวัฒน์ ม.3/6 เหรียญเงิน การแข่งขันแต่งค าประพันธ์(กาพย์ฉบัง16) 1,2 

17 เด็กชายกรินทร์ กุนค า ม.3/7 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

18 นางสาวนภัสสร เทียมสนิท ม.4/3 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

19 นางสาวจิระนันท์ พูลศิลป์ ม.4/4 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

20 นายภัทราภรณ์ สายสะอาด ม.4/4 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

21 นายอามีน สุนทรปภัสศร ม.4/4 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

22 นายพีรพัต นรทัต ม.4/5 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

23 นางสาวธิดาพร หงส์ทอง ม.4/6 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

24 นายจตุพล กร่างใกล้ ม.4/7 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

25 นายจิรณัฐ บ ารุงศิลป์ ม.4/8 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

26 นายปัจวีย์ ดิษฐ์บรรจง ม.4/8 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN 16 ปี  

27 นายนนทพันธุ ์ หล่ันจันทึก ม.4/8 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

28 นายสิรภัทร สุไลหมัด ม.4/8 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 14 ปี  

29 นายสุรยุทธ์ พุ่มดอกไม ้ ม.4/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN 16 ปี  

30 นายธีรพงศ์ อุ่นจอก ม.4/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN 16 ปี  

31 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิลัย ม.5/1 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น รางวัล รายการแข่งขัน หมายเหตุ 

32 นางสาวภิญญาพัชญ ์ วิมาลา ม.5/2 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ 1,2 

33 นางสาวกมินตา หอมเกษร ม.5/3 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

34 นางสาวน้ าทิพย์ มากโฉม ม.5/4 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

35 นางสาวเบญจรัตน์ เลียมไธสง ม.5/4 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

36 นายธนกร แจ้งสวัสด์ิ ม.5/5 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

37 นางสาวยาดาห์ นันทปถวี ม.5/5 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

38 นายสิริวุฒ ิ สรณะ ม.5/5 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

39 นายศิวัฒน ์ พูลศิลป์ ม.5/5 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

40 นางสาวธัญมน ศักดิ์ธนากูล ม.5/6 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

41 นายคฑาวุธ ปะถะมา ม.5/6 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

42 นางสาวปิยธิดา ซ่อนกล่ิน ม.5/6 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

43 นางสาววรินทร เดชเจริญนนท์ ม.5/7 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

44 นายญาณภัทร บ ารุงศรี ม.5/8 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

45 นางสาวโชติรส วัชราวรรณ ม.5/8 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

46 นายอธิบดี โพธิ์รอด ม.5/8 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

47 นายอนากร ภู่กล่ัน ม.5/8 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN 16 ปี  

48 นายอัษฎาวุฒิ สุดทอง ม.5/8 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล Pan Supermatch 17 ปี  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น รางวัล รายการแข่งขัน หมายเหตุ 

49 นายชิติพัทธ์ เล็กพันธ์ ม.5/8 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล Pan Supermatch 17 ปี  

50 นายเสริมสุภัทร ยิ่งนอก ม.5/8 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN 16 ปี  

51 นายพิธิวัฒน ์ พันธ ุ ม.5/9 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอล สพฐ. 17 ปี  

52 นายณัฐพล รัตนสุภา ม.5/9 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอล สพฐ. 17 ปี  

53 นายปฏิพัทธ์ ปั้นจาด ม.5/9 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล Pan Supermatch 17 ปี  

54 นายอภินันท์ ชัยชนะ ม.5/9 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล Pan Supermatch 17 ปี  

55 นายธนกร รักขเนียมสูงเนิน ม.5/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN 16 ปี  

56 นายสิทธิพร พงษ์ภูเขียว ม.5/9 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอล สพฐ. 17 ปี  

57 นายถิรวัฒน ์ อุบลบาล ม.5/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN 16 ปี  

58 นายกีรติ นงนิ่ม ม.6/3 เหรียญทองแดง การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี  

59 นายรัชพล ช่วยราม ม.6/4 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

60 นางสาวสลิลทิพ แหยมบุญ ม.6/6 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

61 นางสาวสลิลรัตน์ แหยมบุญ ม.6/6 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

62 นายชิณณาณุ รัตนแย้ม ม.6/7 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

63 นางสาวนนลนีย ์ เนียมพฤกษ์ ม.6/7 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

64 นายพีรพันธ ์ จันทร์คล้อย ม.6/8 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล Pan Supermatch 17 ปี  

65 นายวิทวัส อัตตะสาระ ม.6/8 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น รางวัล รายการแข่งขัน หมายเหตุ 

66 นางสาวพาณิภัค กาสา ม.6/8 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ 1,2 

67 นางสาวณาณิชา พรหมศรี ม.6/8 เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ  

68 นายอัษฎา รักจันดา ม.6/9 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล Pan Supermatch 17 ปี  

69 นายจีรวัฒน ์ สังข์วร ม.6/9 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล Pan Supermatch 17 ปี  

70 นายพงศกร สนธิ ม.6/9 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอล สพฐ. 17 ปี  

71 นายณฐกร มหามาตย์ ม.6/9 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอล สพฐ. 17 ปี  

72 นายวรินทร รอดเสถียร ม.6/9 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอล สพฐ. 17 ปี  

73 นายพชรดนย์ สุวรรณไทย ม.6/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  

74 นายธนากรณ์ โลเกตุ ม.6/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  

75 นายคมสัน นิกูลรัมย์ ม.6/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  

76 นายชาตรี อาสาสนา ม.6/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  

77 นายวิพันธ ์ ด่ันกลาง ม.6/8 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี 2, 3 

78 นายภูชิสส์ ขุนสาคร ม.6/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  

79 นายศิรภัทร์ บางยี่ขัน ม.6/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  

80 นายวิทวัส อัตตะสาระ ม.6/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  

81 นายธนาคาร แหวนตราพันธ ์ ม.6/9 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล กรมพลศึกษา 18 ปี  
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บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขนเรื่อง รายช่ือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 
นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนผู้น า 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 

1 เด็กชายธันธกรณ์ นาคมี ม.1/1  

2 เด็กหญิงภคพร เนยโอชา ม.1/2  

3 เด็กหญิงณัฏฐวี สุวรรณหงษ์ ม.1/3  

4 เด็กหญิงโชติกา สมแย้ม ม.1/4  

5 เด็กหญิงเมธาพร ทรัพย์กมล ม.1/5  

6 เด็กชายเมธาสิทธิ์ อินทรประสิทธิ์ ม.1/6  

7 เด็กหญิงพัทธวรรณ รุ่งเรือง ม.1/7  

8 เด็กชายสิริณัฏฐ์ สัมปุรณพันธุ์ ม.2/1 1,3 

9 เด็กชายสิริรัฐ สัมปุรณพันธุ์ ม.2/1 1,3 

10 เด็กชายโชตินรินทร์ ลิมปนันท์วดี ม.2/2 1,3 

11 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ประดิษฐวณิช ม.2/2 1,3 

12 เด็กชายวชิรวิทย์ สุตะโท ม.2/3  

13 เด็กชายชัยพล จันทร์รุณ ม.2/3  

14 เด็กชายคณพศ สุทธิสุข ม.2/4  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 

15 เด็กหญิงเนตรนภา พัดเกิด ม.2/4  

16 เด็กหญิงศิริพร แก้วจอหอ ม.2/5  

17 เด็กหญิงวศวดี ชนะภัย ม.2/5  

18 เด็กหญิงกัญญาพัชร สัมภวะผล ม.2/6  

19 เด็กชายณัฐปคัลภ์ สีกุหลาบ ม.2/6  

20 เด็กชายอุดมศักดิ์ สีสังข์ ม.2/7  

21 เด็กหญิงสุนิสา ฮวดหลี ม.2/7  

22 เด็กชายภูริชญ์ ปณิธิกุล ม.2/8 1,3 

23 เด็กหญิงกิตต์ิรวี จุลวรรณ์ ม.2/8 1,3 

24 เด็กชายลิปกร ค าพุฒ ม.3/1  

25 เด็กหญิงศรันพร สุรัตน์สว่าง  ม.3/1  

26 เด็กหญิงเขมจิิรา ปิลาผล ม.3/2 1, 3 

27 เด็กหญิงนภัทร สายสุดใจ ม.3/2 1,2,3 

28 เด็กหญิงวรรษมลพร หรรษา ม.3/3 1, 3 

29 เด็กหญิงกัญญณัฐ แขกพงษ์ ม.3/3 1,3 

30 เด็กชายภูมิภัทร กมลทิพย์ ม.3/4  

31 เด็กหญิงเพชรลดา คมกฤช ม.3/4  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 

32 เด็กหญิงช่อผกา แก่นท้าว ม.3/5  

33 เด็กหญิงรุ้งลดา สายลุน ม.3/5  

34 เด็กชายธวัชชัย อาจมิตร ม.3/6  

35 เด็กหญิงพิชญาภา วิชัยดิษฐ ม.3/6  

36 เด็กหญิงธนัญชนก แก้วมาตย์ ม.3/7  

37 เด็กหญิงรัชนียากร นนทภา ม.3/7 1,3 

38 นางสาวกชพรรณ ดีลี ม.4/1  

39 นางสาวทิพย์วรา ขันธุแสง ม.4/2  

40 นางสาวณัฐธิดา แย้มเมฆ ม.4/3  

41 นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์เอี่ยม ม.4/4  

42 นายภูวนนท์ หนุนภักดี ม.4/5  

43 นายพฤฒิภูม ิ ผุยเตชะ ม.4/6  

44 นางสาวจิดาภา จันทาอ่อน ม.4/7  

45 นางสาวปภาวดี ทับเกษม ม.4/8  

46 นางสาวสิรินทรา พูลผาสุข ม.4/9  

47 นายพีรดณย์ ภู่นาค ม.5/1 1, 3 

48 นายธีรภัทร ศรีประเสริฐ ม.5/1  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 

49 นางสาวศิรประภา โภควนิช ม.5/2 1, 3 

50 นางสาวพิมผกาพร บุญรอด ม.5/2  

51 นางสาววรารัตน ์ สุทธิวงศ์ตระกูล ม.5/3  

52 นางสาวบุษบงกต ท่ังจันทร์ ม.5/3  

53 นางสาวณัฏฐณิชา หอมช่ืน ม.5/4 1,3 

54 นายธีรโชติ จันสีสุก ม.5/4  

55 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีเพียชัย ม.5/5 1,3 

56 นางสาวสมสิริ วันทองสุข ม.5/5  

57 นางสาววรรณศา ผลสุวรรณ์ ม.5/6  

58 นางสาวชญานี พันธ์ชมภู ม.5/6  

59 นายธนชาติ ฤาชัยษา ม.5/7 1, 3 

60 นางสาวภัษทนัน เท่ียงตรง ม.5/7 1, 3 

61 นางสาวนุชนาถ เคแสง ม.5/8  

62 นางสาวฟ้าทิพย์ ศรศิลป์ ม.5/8 1,3 

63 นายพิพัฒพงศ์ กล่ันเรือง ม.5/9 1, 3 

64 นายภาสกร พรหมเสนา ม.5/9  

65 นายวีรภัทร วรสิทธิ์ ม.6/1  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ 

66 นางสาวอักษราภัค บัวแก้ว ม.6/1 1,3 

67 นางสาวณัฐฐิญา ภูพงศ์พยัคฆ์ ม.6/2  

68 นางสาวปาณิสรา ประจญกล้า ม.6/2  

69 นายชัยภัทร บุญพระ ม.6/3  

70 นางสาวนฤมล เดือนเด่น ม.6/3 1,3 

71 นางสาวณัฐธยาน์ ชัยยศมานนท์ ม.6/4 1,3 

72 นางสาววิฤาษณี ธนเสริมทรัพย์  ม.6/4  

73 นายรณกฤต ช่วยบุญ ม.6/5 3, 4 

74 นายณภัทร บัวแสง ม.6/5 3, 4 

75 นางสาวฉัตรพร ผาสุข ม.6/6 1,3 

76 นายสุวัฏน์ กิตติศักดิ์ภิญโญ ม.6/6  

77 นายกอบเกื้อ สังข์ขาว ม.6/7 1,3,4 

78 นางสาวปพิชญา อบรมชอบ ม.6/7 1,3 

79 นายวิพันธ ์ ด่ันกลาง ม.6/8 2, 3 

80 นางสาวสิริกัญญา ตันกิตติกุล ม.6/8 1,3 

81 นางสาวพรธิตา ขมหวาน ม.6/9  

82 นางสาวจีรภัทร์ กุลมาลา ม.6/9  
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บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขนเรื่อง รายช่ือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 
นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนผูม้ีจิตอาสา 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน 

1 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  มีสวนนิล ม.2/7 งานธนาคารโรงเรียน 

2 เด็กหญิงชนมน ชัยวิภาส ม.2/7 งานธนาคารโรงเรียน 

3 เด็กหญิงกตาฐิการ แซ่เฮ้ง ม.2/7 งานธนาคารโรงเรียน 

4 เด็กหญิงธิติรัตน ์ เสนเรือง ม.3/2 กลุ่มสาระฯภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

5 เด็กชายพชธกร ภูวภักดีวงศ์ ม.3/3 งานลูกเสือ 

6 นางสาวณัฎฐณิชา วิชัยดิษฐ ม.5/4 งานรักษาดินแดน 

7 นางสาวณปภัช  รอดกองใหญ ่ ม.5/4 งานรักษาดินแดน 

8 นางสาวปนัดดา ลีวงค์ ม.5/6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

9 นายภาณุวัฒน์ นามวงษ์ชัย ม.6/1 งานโสตทัศนศึกษา 

10 นายภพธรรม  สาวนะชัย ม.6/2 งานโสตทัศนศึกษา 

11 นายจิราเมศร์ ล้ิมทรงธรรม ม.6/2 งานโสตทัศนศึกษา 

12 นางสาวพรวิภา คันที ม.6/3 งานลูกเสือ 

13 นางสาวแพท จินต์ดี ม.6/3 งานแนะแนว 

14 นางสาววิภาพร กลมกล่อม ม.6/3 งานแนะแนว 

15 นางสาวปรางทิพย์ ศิริจรรยา ม.6/3 งานแนะแนว 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน 

16 นางสาวอารยา ศรีชนะ ม.6/3 งานแนะแนว 

17 นางสาวพิสิฐพงศ์ วงษ์ทับทิม ม.6/3 งานแนะแนว 

18 นางสาวออมทรัพย์ บุญศิริ ม.6/4 งานรักษาดินแดน 

19 นายรณกฤต ช่วยบุญ ม.6/5 งานรักษาดินแดน 

20 นายณภัทร บัวแสง  ม.6/5 งานรักษาดินแดน,งานลูกเสือ 

21 นางสาวปวีณา สินธุรักษ์ ม.6/5 งานรักษาดินแดน 

22 นางสาววรณัน โพนขีดขีน ม.6/5 งานรักษาดินแดน 

23 นางสาวปวีณา กุลแสง ม.6/5 งานรักษาดินแดน 

24 นายเกศกาญจน์ สังข์ขาว ม.6/6 งานรักษาดินแดน 

25 นายปุณยธร รัตนสุภา ม.6/6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

26 นางสาววีริยา ปุริสาร ม.6/6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

27 นางสาววิจิตรา ปัญจากุล ม.6/6 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

28 นายกอบเกื้อ สังข์ขาว ม.6/7 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน),งานรักษาดินแดน 

29 นายเหนือช้ัน ประพิณ ม.6/7 งานรักษาดินแดน 

30 นายอชิรวิชญ์ เดชกัลยา ม.6/7 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น),งานโสตทัศนศึกษา 

31 นายธนภัทร เรือนเงิน ม.6/7 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

32 นางสาวสุนิษา เฉยสิว ม.6/7 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน 

33 นายศักดิธัช เกตุกราน ม.6/8 งานรักษาดินแดน 

34 นางสาวชนินาถ ค าพามา ม.6/8 งานธนาคารโรงเรียน 

35 นางสาวพชรพร รอดจินดา ม.6/8 งานธนาคารโรงเรียน 
 


