
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
เร่ือง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภท ห้องเรียนโครงการลูกแก้วนาคา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

     

 ตามท่ีโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนตามโครงการลูกแก้วนาคา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการรับสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ จนถึงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงประกาศรายช่ือ
นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ดังนี้ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1. ห้องเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ จ านวน 6 คน 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่จังหวัดโรงเรียนเดิม 
1 ด.ช.   สิทธิโชค             เล้ียงถนอม ชัยภูมิ 
2 ด.ช.   ปองภพ              ทองใบรัตนา กรุงเทพมหานคร 
3 ด.ช.   อธิราช               ตากงูเหลือม กรุงเทพมหานคร 
4 ด.ช.   ลัทธพล              ลับแสง นครศรีธรรมราช 
5 ด.ช.   วัชรพงษ์             พันธุลี กรุงเทพมหานคร 
6 ด.ช.   กรรธลาศ            แสงสังข ์ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 22 คน 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่จังหวัดโรงเรียนเดิม 
1 ด.ช.   อัครวัฒน์          โชคธัญญ์นิธิ กรุงเทพมหานคร 
2 ด.ช.   ปภาวิน            พาแสง สมุทรสาคร 
3 ด.ช.   ธนกฤต            เกตุพงษ์พันธุ์ ตรัง 
4 ด.ช.   ศุภกร              บรรทัดกาญจน์ นครสวรรค์ 
5 ด.ช.   ชวโรจน์           ชมแพงพชรพันธ์ กรุงเทพมหานคร 
6 ด.ช.   พงษ์อมร          ภูละคร ระยอง  
7 ด.ช.   ณัฐศาสตร์        เรืองสีเหมือน นครปฐม 
8 ด.ช.   คีรีเขต             ศิริบูรณ์ กรุงเทพมหานคร 
9 ด.ช.   มุนินทร์            มุมทอง กรุงเทพมหานคร 

10 ด.ช.   ชลาธิป            พันธ์เมือง กรุงเทพมหานคร 
11 ด.ช.   ธณากร            พรพรม สงขลา 
12 ด.ช.   ฑิตถากร           อินทร์แก้ว ปทุมธานี 
13 ด.ช.   ชลณภัทร         ต้ัวเจริญ กรุงเทพมหานคร 
14 ด.ช.   คงเดช             สุวรรณภาณุ ภูเก็ต 
15 ด.ช.   วิชัย                ทัดเกษร กรุงเทพมหานคร 
16 ด.ช.   ณัฐกฤต            วิงเวียน กรุงเทพมหานคร 
17 ด.ช.   อริญชัย            วงษ์พระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 
18 ด.ช.   วิชัย                 ทัดเกษร กรุงเทพมหานคร 
19 ด.ช.   รัฐภาคย์            มหาวัง กรุงเทพมหานคร 
20 ด.ช.   เจตนิพัทธ์          ธันวิมา กรุงเทพมหานคร 
21 ด.ช.   สมวรรณ           เทียมปฐม นครปฐม 
22 ด.ช.   ยศกร               คงประเสริฐ สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 12 คน 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่จังหวัดโรงเรียนเดิม 
1 ด.ช.   จินตเดช                ครุฑงาม ราชบุร ี

2 นาย   ธีรนัย                   ธีรภาพวงศา กรุงเทพมหานคร 

3 นาย   อัครวัฒน์               กลั่นศิริ เชียงราย 

4 ด.ช.   เมธัส                    ช่อพยอม สุพรรณบุร ี

5 นาย   ถิรวัฒน์                 อ่อนนอก นนทบุรี 

6 นาย   ศิริชัย                    พริ้งเพราะ นนทบุรี 

7 นาย   พงศ์สฤษฎิ์              เกตุแก้ว พัทลุง 

8 นาย   อเนก                    ขุนพล พัทลุง 

9 นาย   ปัณณวิชญ์              พุกเจริญ กรุงเทพมหานคร 

10 นาย   ธนาธิป                   ชาวนาดอน นครศรีธรรมราช 

11 นาย   ธนพร                    ภาสอน บุรีรัมย์ 

12 นาย   รพิงพัฒนช์            ชาญประเทศ ฉะเชิงเทรา 

 ๒. แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน จ านวน 6 คน 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่จังหวัดโรงเรียนเดิม 
1 นาย   วรากร              คันธจันทร์ กรุงเทพมหานคร 
2 นาย   รัตนสิริทิพย์        สุพินิจ สกลนคร 
3 นาย   สาโรช               ข้างเจริญ กรุงเทพมหานคร 
4 นาย   ศุภกิจ               แซ่ย่าง เชียงราย 
5 นาย   พงษ์สกรณ์         ค ามีมูล กรุงเทพมหานคร 
6 นาย   ปุญญพัฒน์         ฉินทกานันท์ นนทบุรี 

 

 ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศนี้ ยืนยัน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ท่ี ไลน์ @bnschool หรือโทร      
๐๘๐- ๕๘๗๘๓๔๑ (ครูจรูญ) ภายในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2564  

                                       

                                            (นายเขษมชาติ อารีมิตร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 


