
 
นมร.ส.ว. 440 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายภูบดินทร์  เตชะสมิต 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 441 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ไทยขำ 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 442 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวพรพรรณ  เล็กผลจันทร ์

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 443 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวกนกพร  เล็กผลจันทร ์

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 444 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอรรัมภา  ประสพสมบูรณ์ 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 445 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุริยาภณานนท์ 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 446 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงหงส์สวดี  คงเสรีพงศ ์

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 447 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงวรรณลักษณ ์ ชัยธาน ี

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 448 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงลภัส  บรรจงรัตน์ 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 449 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวอัญชนา  วัฒพงษ์ 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
ชุดจินตลีลา“สดุดีครูกลอนสนุทรภู่” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 450 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวญาดา  เมือบสน 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
เต้นประกอบเพลงเมรี 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 451 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวมาริสา  คำสม 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
เต้นประกอบเพลงเมรี 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 452 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวชลลดา  เดชโชติ 

ได้เข้าร่วมการแสดง 
เต้นประกอบเพลงเมรี 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 453 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวกุลสิร ิ ภาษ ี

ได้เข้าร่วมการแสดง 
เต้นประกอบเพลงเมรี 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 454 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายพัชรพล  เกษมโชติกาญจน์ 

เป็นพิธีกร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 455 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายพงศธร  ประกฤติพงศ์ 

เป็นพิธีกร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 456 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชญาน์นันท์  ดุจดา 

เป็นพิธีกร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 457 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวอังศุนิตย์  กาบบวัขาว 

เป็นพิธีกร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 458 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวกนกพร  รินโยธา 

เป็นพิธีกร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 459 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายศุภชัย  น้ำเงิน 

เป็นพิธีกร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 460 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสตุาภัทร  ตู้จินดา 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
วาดภาพตัวละครประกอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 461 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายนรินทร์  ทิพผล 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
วาดภาพตัวละครประกอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 462 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสุพรรษา  จุมกดุรัง 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
วาดภาพตัวละครประกอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 463 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงปวพัชร  กนกศิริทรัพย์ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
วาดภาพตัวละครประกอบกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 464 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวกัลยกร  โสดาธาตุ 

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 465 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายรัฐภูมิ  สังข์ทอง 

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู ่

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 466 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายปัณณ์  ชอบสอาด 

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 467 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายภานุกร  บุญสงค ์

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 468 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายณัชพล  เถาว์แล 

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 469 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายธนวัต  วงศ์วาสน ์

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 470 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายอธิชาติ  วิระกุล 

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 471 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายชนาภัทร  ร่วมญาติ 

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 472 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายกรัณย์พล  ศรัณย์ศิขริน 

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 473 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายกรวรรธ  ร่วมทอง 

ได้สนับสนุนโดย 
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 474 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวภัทรนันท์  ทรัพย์ประเสริฐ 

ได้เป็นผู้อ่านบทกวีเชิดชูเกียรติ 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 475 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาววนัชพร  กุลเสน 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดวาดภาพตัวละครวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 476 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวสวรรยา  เต็งสุวรรณ์ 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดวาดภาพตัวละครวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 477 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางวรัญธภรณ์  นลินวิชญ์โภคิน 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดวาดภาพตัวละครวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 478 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวกุลจิรา  การนา 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดวาดภาพตัวละครวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 479 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์ 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 480 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวจิตรลดา  เจ็กเผอืกหอม 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 481 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายเอกชัย  อ่ำสิงห์ 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 482 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายประกาศิต  บุญวงค์ 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 483 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาววิยะดา  ธรรมจิตต์ 

เป็นกรรมการตดัสิน 
การประกวดนิทรรศการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในหัวข้อ “ครูกวีศรีสุนทร” 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 484 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายจิรวัฒน์  ชินหัวดง 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
จินตลีลาในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 485 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวนฤมล  ไชยวฒุ ิ

เป็นกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 486 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าทีป่ระธานฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 487 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายรวิ  แจ่มพินิจ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู ่

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 488 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวรัตนา  กาญจนสาล ี

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 489 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายกฤติกร  ล้อจติติกุล 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 490 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 491 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 492 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 493 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางจันทร์เจ้า  เถียรทว ี

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 494 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางทานตะวัน  ศิรินพ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 495 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางศิริพร  มังกรแก้ว 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 496 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 497 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวสุพัชชา  เครือฉิม 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 498 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายสมโภช  ไพศาลสมบตัิรัตน์ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 499 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 500 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 501 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 502 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวจุฑาทิพย ์ และลำ้เลิศ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 503 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวจีรวรรณ ์ เข็มกลัด 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 504 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู ่

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 505 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายอธิวัฒน์  เงินสมบัต ิ

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 
นมร.ส.ว. 506 /2565 

 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวอารียา  เสาะสุวรรณ 

เป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 


