
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 409 /2563   

เด็กชายธัญนที จันทร์คำ 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 410 /2563   

นางสาวมารตี กลมมิตร 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 411 /2563   

เด็กหญิงน้องแก้ม แสวงสุข 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 412 /2563   

นางสาวสุภาดา  พลงาม 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 413 /2563   

เด็กหญิงพิชญา เปียสมุทร 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 414 /2563   

เด็กหญิงนวพรพรรณ เตชะสมบูรณ์ 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 415 /2563   

นางสาวจิราพร  ปลื้มถนอม 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 416 /2563   

เด็กหญิงณิชา อินทปัตถา 



 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) 
“งานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรยีนรู้” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชปูถัมภ์ 
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

 

                 ว่าท่ีร้อยตร ี
( พิษณุพล   แตงอ่อน ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 
 

เลขที ่ 417 /2563   

เด็กหญิงลลนา เปี่ยมธนทรัพย์ 


