
 

 

เลขที ่ นมร.สว.572 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดอ่านฟังเสียง 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.573 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดอ่านฟังเสียง 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.574 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดอ่านฟังเสียง 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.575 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางทานตะวัน  ศิรินพ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะ 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.576 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางศิริพร  มังกรแก้ว 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะ 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.577 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะ 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.578 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางนวลฉว ี นาคจันทร ์

ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.579 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายอธิวัฒน ์ เงินสมบัติ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.580 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอมราภรณ ์ ทิพชัย 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.581 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.582 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ รูปแบบอักษรกระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.583 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุพัชชา  เครือฉิม 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ รูปแบบอักษรกระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.584 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ รูปแบบอักษรกระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.585 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ำเลิศ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาที 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.586 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาที 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.587 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาที 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.648 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอารียา  เสาะสุวรรณ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาที 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.649 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.650 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ำเลิศ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.651 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.652 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอารียา  เสาะสุวรรณ 

ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.653 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม 

ได้สนับสนุนโดยเป็นประธานฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.654 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.655 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนวลฉว ี นาคจันทร์ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.656 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.657 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางทานตะวัน  ศิรินพ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.658 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางศิริพร  มังกรแก้ว 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.659 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.660 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.661 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุพัชชา  เครือฉิม 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.662 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.663 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายอธิวัฒน ์ เงินสมบัติ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.664 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.665 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.666 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ำเลิศ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.667 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.668 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอารียา  เสาะสุวรรณ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.669 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอมราภรณ ์ ทิพชัย 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดงาน 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.670 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายรวิ  แจ่มพินิจ 

ได้สนับสนุนโดยเป็นประธานฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.671 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.672 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.673 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวจารุวรรณ  โคตรเหง้า 

ได้สนับสนุนโดยเป็นกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.674 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.675 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายณัชพล  สัมฤทธิ์นรพงศ ์

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.676 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวกัลป์ยกร  โสดาธาต ุ

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.677 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายรัฐภูม ิ สังข์ทอง 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.678 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายปัณณ ์ ชอบสอาด 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.679 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายภานุกร  บุญสงค ์

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.680 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายณัชพล  เถาว์แล 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.681 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายธนวัต  วงศ์วาสน์ 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.682 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายอธิชาต ิ วิระกุล 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.683 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายชนาภัทร  ร่วมญาติ 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.684 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายกรัณย์พล  ศรัณย์ศิขริน 

ได้สนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.685 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายกรวรรธ  ร่วมทอง 

เป็นฝ่ายโสตทศันศึกษา 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.686 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวกนกพร  รินโยธา 

เป็นพิธีกร 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.687 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอังศุนิตย ์ กาบบัวขาว 

เป็นพิธีกร 
เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ พัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบไป 
ให้ไว ้ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 


