
 

 

เลขที ่ นมร.สว.485 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงชญาน์นันท์  ดุจดา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.486 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายพิทวัส  ชอบจิตร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.487 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนเกิด  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.488 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงปาริสา  คำบุญเหลือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.489 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงวิภาวรรณ  จิตบัวลอย  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.490 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกชามาส  เสถียรมาศ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.491 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายอภินัทธ์  ศรีบุญลักษณ ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.492 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกุลสตร ี พจนาภรณ์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.493 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสุวดี  จริมา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.494 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวดากานดา  ชื่นชนม์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.495 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอภิชญา  ผางน้กคำ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.496 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปณาล ี ทองอยู ่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.497 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวพัชรา  คนแรง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.498 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวมาริสา  คำสม  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.499 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวชนัญชิดา  เกษะ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.500 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวส้ม  ใจการุณ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.501 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวพีรลักษณ์  บุบผาชาติ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.502 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายพัชรพล  เกษมโชติกาญจน์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.503 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปาณสิรา  สุนทร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดอ่านฟังเสียง 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.504 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายวีรากร  บัวเขียว  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.505 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายณัฐวัฒน ์ ทรัพย์ศรี  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.506 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายปฏิวัต ิ บุญรวย  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.507 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายเกล้า  กันทะอินทร์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.508 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามสาว  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.509 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกวิณตรา  วรสุทธิไพบูรณ์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.510 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายเมธัส  เพชรตระกูลเจริญ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.511 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกานดา  หอมทอง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.512 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอาภาสิริ  รักไพบูลย์ภรณ์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.513 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสุตาภัทร  ตู้จินดา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.514 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงขวัญใจ  ปานปิ่น  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.515 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสุพรรษา  จุมกุดรัง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.516 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงดวงกมล  ธัญญะเจริญ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.517 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงธันชนก  พงษ์สุข  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.518 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงศตนรรย์  นาคสาตร ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.519 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงณญาดา  วิรูหญาณ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.520 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงญาณิศา  รอดปาน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.521 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงพุทธธิดา  มูลจันทร์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.522 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงชนินาถ  เอี่ยมนนท์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.523 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายภูตะวัน  เมตตาจิต  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.524 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวลลิตสุตา  วิชาสาร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.525 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวรติกาล  ไชยปัญญา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.526 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวญาณสิรี  พุฒฟัก  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.527 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนรมน  แจะรัมย์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.528 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปวันรัตน์  เรืองสม  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.529 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุทธิกานต์  น้อยเซีย  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.530 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายนภัสรพ ี จงศิริ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.531 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวโมธิตา  มีรักษา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.532 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวธานิดาร ์ ผาสุก  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.533 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวณัฐชญา  แดงผ่องศรี  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.534 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาววัชราภรณ ์ สมมุ่ง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.535 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวภัทรสุดา  เกตุพลอย  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.536 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวถาวรีย์  ดีหมี  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย” 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.537 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงณัฐธิดา  โยธารักษ์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.538 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอมรวรรณ  เนียมแสง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.539 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงฐิติชญาน์  ไชยโย  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.540 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงปรีชญา  ทับทิมศร ี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.541 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอนวัช  เสนปอภาร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.542 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงพรรณรมน  ทาดี  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.543 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงภูตะวัน  เมตตาจิต  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.544 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายภัทรนันท์  อริยพฤกษ ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.545 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอรณัฐ  เชาว์แช่มชื่น  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการจดัทำฉากการแสดงสี่ภาค 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.546 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอัญชนา  วัฒพงษ์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 

ได้เข้าร่วม 
เป็นผู้ขับร้องเพลงการแสดงสี่ภาคของภาคเหนือ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.547 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายคมพิศิษฐ์  บัวจันทร์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคเหนือ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.548 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์เทศดี  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคเหนือ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.549 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายกานต ์ สุธีบุตร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคเหนือ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.550 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายภูตะวัน  เมตตาจิต  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคเหนือ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.551 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ภานุโสภา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ได้เข้าร่วม 
เป็นผู้ขับร้องเพลงการแสดงสี่ภาคของภาคอีสาน 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.552 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงณัฐณิชา  เหล่ามาลา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคอีสาน 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.553 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอิสริญา  แซ่ออง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคอีสาน 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.554 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงรัณพร  ยาสาธร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคอีสาน 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.555 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอมลมณี  ชุ่มอุระ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคอีสาน 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.556 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายภานุพงษ์  รุ่งแสง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 

ได้เข้าร่วม 
เป็นผู้ขับร้องเพลงการแสดงสี่ภาคของภาคใต้ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.557 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายภีมเดช  พรรณรังสี  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคใต้ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.558 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายกิตติศักดิ ์ ควรชม  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคใต้ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.559 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงมัญชุพร  ธรรมโสภณกุล  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคใต้ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.560 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงวรางค์รัตน ์ ด้วงสุวรรณ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคใต้ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.561 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงภัคภร  เหลืองโสภากร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคใต้ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.562 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงภัทริน  บุญประเสริฐ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคใต้ 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.563 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวธาริสา  บุนนาค  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

ได้เข้าร่วม 
เป็นผู้ขับร้องเพลงการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.564 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนวพร  อนุวัตพรวิสิฐ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.565 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนปภา  ปิ่นนิล  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.566 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงพิชญ์นร ี ปึงศิริเจริญ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.567 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกัญฐณา  ชมชูชื่น  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.568 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายฐิติโชติ  มานิล  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.569 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายวฤนท์ชัย  ทรงปรีชากูล  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.570 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกรวิยา  เเก้วสุวรรณ์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



 

 

เลขที ่ นมร.สว.571 /2565 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอมรวรรณ  เนียมแสง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแสดงสี่ภาคของภาคกลาง 

เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 
 

(นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชนิูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 


