
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 395 /2563   

เด็กชายณัฏฐกรณ์ โทธรรม 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 396 /2563   

เด็กชายกฤษณะ กองแก้ว 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 397 /2563   

นางสาวนริศสรา  บุญสอาด 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 398 /2563   

เด็กชายปองพล บุญนาค 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 399 /2563   

เด็กชายคุณชาติ สีแตง 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 400 /2563   

นายดุสิทธิ์  กองจันทา 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 401 /2563   

เด็กหญิงภทรพร ทุศิร ิ



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 402 /2563   

เด็กชายนิติปกรณ์ วิถีไพร 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 403 /2563   

นางสาวพัทธ์ธนันต์  แสงพลอย 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 404 /2563   

เด็กหญิงอาลีน่า แย้งกุลเชา 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 405 /2563   

เด็กชายจรูญโรจน์ คำนาดี 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 406 /2563   

นางสาวนริศสรา  บุญสอาด 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 407 /2563   

เด็กชายภูมิรพี ทองบุญฤทธิ์ 



 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์
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เด็กชายธนิษฎา มูลสาร 


