
  โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/1  ปกีารศึกษา 2561     Gifted วิทย์ - คณติ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13648 ด.ช. กฤตน์ วชิรอัมพร
2 13649 ด.ช. กฤติเดช ศรีจอมขวญั
3 13650 ด.ช. ชิติพทัธ์ คงทองวฒันา
4 13651 ด.ช. ณัฐชนม์ ศรีบวัพมิพ์
5 13652 ด.ช. ธนดล นาจันทอง
6 13653 ด.ช. ธนัท อยรังสฤษฏก์ุล
7 13654 ด.ช. นนทพทัธ์ อรรถวมิลพร
8 13655 ด.ช. ปวริศ ต้ังตระกูล
9 13656 ด.ช. พงศ์วนิ เสนสุกรีธนัย์
10 13657 ด.ช. สมาธิ ชื่นทองคํา
11 13658 ด.ช. สิทธชิัย เกษแก้ว
12 13659 ด.ญ. กชพรรณ จงศิริ
13 13660 ด.ญ. กัญญาณัฐ อื้อตระกูลชัย
14 13661 ด.ญ. ขวญัจิรา ศิวลัิย
15 13662 ด.ญ. งามพศิ อิทธนิา
16 13663 ด.ญ. จารุพร สมในใจ
17 13664 ด.ญ. จุฑามาศ สุขศรี
18 13665 ด.ญ. ชนันธร หอมดี
19 13666 ด.ญ. ธญัญา วงัศรี
20 13667 ด.ญ. นภสักร กปลิกาญจน์
21 13668 ด.ญ. นราภรณ์ กล่ินระรวย
22 13669 ด.ญ. นิชา เชี่ยววทิย์
23 13670 ด.ญ. บญุญิสา แสงสกุล
24 13671 ด.ญ. บญุณิตา กึนพนัธ์
25 13672 ด.ญ. ปณาลี ปรีดาภรัิตน์
26 13673 ด.ญ. ปทัมพร หลิน
27 13674 ด.ญ. พชัรินทร์ คนแรง
28 13675 ด.ญ. พชิญ์ชาวดี เนียนใจดี
29 13676 ด.ญ. พชิญานิน สิริยิ่งยงกิจ 
30 13677 ด.ญ. ภทัรพร แย้มโกสุม
31 13678 ด.ญ. ภทัราภรณ์ นามวชิา
32 13679 ด.ญ. มนัฏยา โสมา
33 13680 ด.ญ. รดา ศิริภคมนตรี
34 13681 ด.ญ. รมย์ธรีา รัชชานนท์
35 13682 ด.ญ. รมิตา ชัยอนันต์สุขทวี
36 13683 ด.ญ. รัตนนารี สงวนสร้อย
37 13684 ด.ญ. ศศิกาญจน์ หอมจันทน์
38 13685 ด.ญ. ศุภกานต์ ทวรัีชกุลไพศาล
39 13686 ด.ญ. สิริกร ขาวพว่น
40 13687 ด.ญ. สิริกัญญา กาญจนพบิลูย์



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/2  ปกีารศึกษา 2561     Gifted วิทย์ - คณติ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13688 ด.ช. กิตติพทัธ์ เงินวไิล
2 13689 ด.ช. ชญานิน ชาวาปี
3 13690 ด.ช. ชนาธปิ ธรีะสุคนธ์
4 13691 ด.ช. ชิติพทัธ์ ตากดํารงค์กุล
5 13692 ด.ช. ทนิภทัร ภทัรเจริญสิน
6 13693 ด.ช. ธนพฒัน์ เชาวลิต
7 13694 ด.ช. ธนภทัร หว้ยผัด
8 13695 ด.ช. ปรัญชัย ต้ิมขลิบ
9 13696 ด.ช. ภาณุ ทองน่วม
10 13697 ด.ช. ศรัณย์ กล้าหาญ
11 13698 ด.ช. สิมานนท์ เหล่าจารุวงศ์
12 13699 ด.ญ. กัญญารัตน์ จัสมิน ไบรอน
13 13700 ด.ญ. กุลดา มุณีแก้ว
14 13701 ด.ญ. จรรยพร รติปฏรูิป
15 13702 ด.ญ. จุฑามาศ รัตนสุรีย์โรจน์
16 13703 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ เดชะดนุวงศ์ 
17 13704 ด.ญ. ชุติมา หาญณรงค์
18 13705 ด.ญ. ณฤทยั ทบัสุก 
19 13706 ด.ญ. ณัชชา บญุเรือง
20 13707 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ศิริสวสัด์ิ
21 13708 ด.ญ. ณัฐนรี อินพรม
22 13709 ด.ญ. ธญัมน อรุณพนูทวี
23 13710 ด.ญ. บณุณดา เนียมราช
24 13711 ด.ญ. ปภนิดา พนัธุโ์พธิ์
25 13712 ด.ญ. ปราณปรียา ราตรีพรทพิย์
26 13713 ด.ญ. เปรมสิณี อุบล 
27 13714 ด.ญ. พชัราภา บญุมากุล 
28 13715 ด.ญ. พริิยะรักษ ์ ประครองใจ 
29 13716 ด.ญ. พทุธรักษา ทองศรี
30 13717 ด.ญ. ภณิดา คชสวสัด์ิ
31 13718 ด.ญ. ภารวี รุจิรพงศ์พนัธ์
32 13719 ด.ญ. ภญิญาดา อําพรไพบลูย์
33 13720 ด.ญ. มินตยา บญุประภา
34 13721 ด.ญ. วรรษกิา ชูโชติ
35 13722 ด.ญ. สุชาวดี ช่างกุดเวยีน
36 13723 ด.ญ. สู่ขวญั คุ้มล้วนล้อม 
37 13724 ด.ญ. อภชิญา ประยูรอนุเทพ
38 13725 ด.ญ. อภชิรญา ยุวฒัน์
39 13726 ด.ญ. อมรรัตน์ อุดมชาติ
40 13727 ด.ญ. อุษา ฤกษพ์ฒุ



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/3  ปกีารศึกษา 2561     Gifted วิทย์ - คณติ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13728 ด.ช. กรกนก รินรส
2 13729 ด.ช. กฤต นรสิทธิ์
3 13730 ด.ช. กิตติภณ มหาวงศ์
4 13731 ด.ช. คมวฏั เจนวทิยาธร
5 13732 ด.ช. ณัฐศักด์ิ ตันโต 
6 13733 ด.ช. ธณัฐชัย บญุศรีภรัิตน์
7 13734 ด.ช. ธนภทัร จันทร์กระจ่าง
8 13735 ด.ช. ธนวฒัน์ ตัญญาสิทธิ์
9 13736 ด.ช. ธนวนิ จันทรัตน์
10 13737 ด.ช. ธนากร เลิศรัตนไพศาล
11 13738 ด.ช. ธนิก ศรีดํา
12 13739 ด.ช. ธรีภทัร์ เอี่ยมศรีวรรณ
13 13740 ด.ช. ภคัรพล นิลดี
14 13741 ด.ช. ภริู เจริญวริิยะภาพ
15 13742 ด.ช. เมธาศิษฐ์ อภโิอฬารโรจน์
16 13743 ด.ช. ศิวกร วงษห์นู
17 13744 ด.ช. ศิวชั ใจรังษี
18 13745 ด.ช. สรไกร อุ่นทองหลาง
19 13746 ด.ช. สุวจิักขณ์ สุขโอภาศ
20 13747 ด.ช. อัสนี คงดีจันทร์
21 13748 ด.ญ. กมลชนก ศิลโสภณ
22 13749 ด.ญ. จุฬาทพิย์ สมุทรรัตน์
23 13750 ด.ญ. ฉัตรชนก ทววีรรณ์
24 13751 ด.ญ. ชลธชิา ไพรสิงห ์
25 13752 ด.ญ. ณัชชา มธรุกันต์
26 13753 ด.ญ. ณัฐพร จารีย์
27 13754 ด.ญ. ดารารัตน์ ลอยประโคน
28 13755 ด.ญ. นัชชา แก้วจี๋รัตน์
29 13756 ด.ญ. ปรียาภรณ์ จักขุจันทร์
30 13757 ด.ญ. ปารวี ภคูงคา
31 13758 ด.ญ. พสัตราภรณ์ ทองดีสกูล
32 13759 ด.ญ. พมิพว์ภิา เอี่ยมโกมล
33 13760 ด.ญ. ภทัราพร สุปชัชา
34 13761 ด.ญ. มินตราศิริ ภมูินอก
35 13762 ด.ญ. วรภา เนติมานนท์
36 13763 ด.ญ. ศรีจิตรา เล่าเซ็ง
37 13764 ด.ญ. ศุภสุตา เชี่ยวพานิช 
38 13765 ด.ญ. ศุภสิรา วริิยะ



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/4   ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาวิทย์ - คณติ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13767 ด.ช. กฤษณะ เพิ่มพลู
2 13772 ด.ช. ณัฐวฒิุ เคลือบทอง
3 13774 ด.ช. ธนกร รักพฒันากิจ
4 13776 ด.ช. ธเีดช กันโอภาส
5 13779 ด.ช. พชรพล ศรีเพชร
6 13784 ด.ช. สหรัฐ ถาน้อย
7 13785 ด.ช. อชิรวทิย์ สุทธอิัมพร
8 13823 ด.ช. ณัฐดนัย ศรีพล
9 13831 ด.ช. พรีนันท์ ใจสวา่ง
10 13878 ด.ช. ธรีภพ จันทรา
11 14151 ด.ช. สรยุทธ ทองเอม
12 14152 ด.ช. อมรเทพ สายทอง
13 13792 ด.ญ. ญมลณช เตยสิริเศรษฐ์
14 13793 ด.ญ. ฐิติพร รสชาติ
15 13795 ด.ญ. ธนัชพร ซ้ิมเจริญ
16 13796 ด.ญ. ธมลณัฎฐ์ เพชรจันทมาศ
17 13797 ด.ญ. ธญัจิรา ไกรธนสุวรรณ
18 13798 ด.ญ. ธาราทพิย์ รูปดี
19 13800 ด.ญ. นาตาลี เส็งมา
20 13801 ด.ญ. ปกิตตา ชมอารีย์
21 13804 ด.ญ. ปณุยนุช วรรณสุทธิ์
22 13805 ด.ญ. พชิญา ศรีมาศ
23 13806 ด.ญ. พชิญาภา สุทธสิินทอง
24 13808 ด.ญ. พรียา บตุรทอง
25 13809 ด.ญ. ภคพร ศรีสุดใจ
26 13817 ด.ญ. อภชิญา ศรีไทยรักษ์
27 13818 ด.ญ. อรปรียา โอฬารณรงค์
28 13819 ด.ญ. อาทติิยา ฟกัทองพนัธ์
29 13851 ด.ญ. ธวพร ตรีเนตร
30 13866 ด.ญ. วรรณภา บนิศรี
31 13900 ด.ญ. ฐิติกานต์ สายวา
32 13901 ด.ญ. ทพิย์สุดา เซียงเจ็ว
33 13902 ด.ญ. ธนัชชา ทบัทมิ
34 13950 ด.ญ. จิดาภา แหลมไธสง
35 13961 ด.ญ. เบญญทพิย์ คําภกัดี
36 13967 ด.ญ. มิ่งขวญั -
37 13979 ด.ญ. อัญชนา วฒัพงษ์
38 14033 ด.ญ. ศิรินทพิย์ มะลิเลิศ
39 14057 ด.ญ. กัญจน์พร ธนาวสิิฐผล
40 14065 ด.ญ. ณิศราวดี ชูแก้ว
41 14086 ด.ญ. อภญิญา มุขเงิน
42 14118 ด.ญ. ณิชาภา ดิลกธรรมานนท์
43 14121 ด.ญ. นรมน ชโลธรชัยกิจ
44 14155 ด.ญ. กฤตติยา พทุธา
45 14161 ด.ญ. ธมลวรรณ คุณากรสิริรักษ์
46 14162 ด.ญ. นันทน์ิชา แพร่เมตตา
47 14166 ด.ญ. มารตี ประทมุชาติ



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/5   ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาวิทย์ - คณติ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13769 ด.ช. ณลฐวฒัน์ วงษว์ลัิย
2 13775 ด.ช. ธชัพล ลาคําสาย
3 13777 ด.ช. ปรมีย์ จารุพนัธ์
4 13787 ด.ช. อินทยิด ดูเบย์
5 13820 ด.ช. กิตติภพ ยิ้มน้อย
6 13821 ด.ช. ชัยวฒัน์ เลขะสุวรรณ์
7 13822 ด.ช. เชิดตระกูล กิจชิตี
8 13826 ด.ช. ธรีภทัร์ พงษเ์สือ
9 13840 ด.ช. เอกลักษณ์ อาจอาษา
10 13884 ด.ช. พชรพล กุสันเทยีะ
11 13885 ด.ช. พรภวษิย์ ฤทธศิาสตร์
12 13946 ด.ช. วรรธน ก้อนจันทร์เทศ
13 14049 ด.ช. ภริูช วงค์แสนหลวง
14 14150 ด.ช. ภานุวฒัน์ ธวชัสุภา
15 13803 ด.ญ. ปวริศา กุลชาติ
16 13807 ด.ญ. พยิดา ม่วงสุข
17 13810 ด.ญ. ภรภทัร ทพัพพ์นิต
18 13813 ด.ญ. รุจานันท์ พรมมา
19 13815 ด.ญ. วนัวสิาข์ ฤทธิ
20 13844 ด.ญ. กัญวรา อินวนันา
21 13845 ด.ญ. กัลยกร โสดาธาตุ
22 13848 ด.ญ. ชาลินี รักทอง
23 13857 ด.ญ. ปริตตา ชาญวฒิุนันท์
24 13858 ด.ญ. ปานชนก แสงนวน
25 13865 ด.ญ. ยุพากร จินทริาชทองใส
26 13870 ด.ญ. อรษา พนัซ้าย
27 13897 ด.ญ. จิรนันท์ แจ่มประเสริฐ
28 13907 ด.ญ. นาริศา เหมาะเจาะ
29 13910 ด.ญ. ปาลิตา วงศ์วทิยากูล
30 13912 ด.ญ. พรรณฑพรฐ์ จูดจันทร์
31 13914 ด.ญ. พรีดา คงอยู่
32 13926 ด.ญ. อัญชิษฐา จันทร์ล้ี
33 13952 ด.ญ. ชนิกานต์ กําเนิดคํา
34 13953 ด.ญ. ญาตาวี ทองใส
35 13971 ด.ญ. ศรัญญา จันทร์บาง
36 14009 ด.ญ. เกสรา พรมลี
37 14020 ด.ญ. เนย บญุพา
38 14030 ด.ญ. วนิดา ศุภชัยเจริญกิจ
39 14034 ด.ญ. ฮัซวานี คําวจิิตร
40 14070 ด.ญ. ปาริฉัตร บญุรอด
41 14088 ด.ญ. เอ้ยคําพร ชัยยา
42 14140 ด.ญ. สุภาวดี อยู่เสง่ียม
43 14154 ด.ญ. กรรณิการ์ หาญเดชานนท์
44 14157 ด.ญ. ชญาดา มุ่งเขตกลาง
45 14165 ด.ญ. มนัสทรา จันทร์วนั
46 14171 ด.ญ. สิรินทร์ นิลยาน



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/6   ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาวิทย์ - คณติ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13770 ด.ช. ณัชพล เวคินวฒันเศรษฐ์
2 13771 ด.ช. ณัฐพร ดวงเดือน
3 13827 ด.ช. ธรีภทัร พรมวงค์
4 13833 ด.ช. ภริูนทร์ งามสิมะ
5 13876 ด.ช. ณัฐภมูิ รัตนวนั
6 13880 ด.ช. นพรัตน์ เงินเหรียญ
7 13883 ด.ช. ปญุญพตัน์ ทองประไพ
8 13934 ด.ช. ณัฐกัณฑ์ เล่าอุย
9 13948 ด.ช. สิริโรจน์ ร่ืนเริง
10 14000 ด.ช. เสฏฐพนัธ์ เจียมพฤกษว์ฒันา
11 14143 ด.ช. การันต์ คลังมะณี
12 14146 ด.ช. ตะวนั หงษโ์ต
13 13802 ด.ญ. ปริศนา โกศลสมบรูณ์
14 13811 ด.ญ. มนัศญา หอมมาก
15 13812 ด.ญ. ยุพาพนิ จินทริาชทองใส
16 13814 ด.ญ. วรุณรดี พรมบตุร
17 13849 ด.ญ. ตะวนั บญุคุ้มวารี
18 13855 ด.ญ. นันทน์ภสั เจกะโพธิ์
19 13864 ด.ญ. มาริสา คําเงิน
20 13871 ด.ญ. อัจฉรา แซ่อึ่ง
21 13872 ด.ญ. เอมมิกา พนูเจริญ
22 13905 ด.ญ. นวภสัร์ พทุธพงษ์
23 13917 ด.ญ. รวนิทน์ิภา พลสวา่ง
24 13921 ด.ญ. ศศิกานต์ เชียงสระน้อย
25 13923 ด.ญ. ศศิมาพร หนาสกุล
26 13966 ด.ญ. มัณฑภรณ์ ประเสริฐวริิยา
27 13968 ด.ญ. วรัญญา มีประเสริฐ
28 13978 ด.ญ. อรอนงค์ ไทรฟกั
29 14005 ด.ญ. กัณฒิมาร์ ทะสะระ
30 14006 ด.ญ. กัลปงัหา นนทการ
31 14007 ด.ญ. กาณติมา สุขสถิตย์
32 14024 ด.ญ. พรพณิ อัศวอาชา
33 14029 ด.ญ. วชิราภรณ์ ชูใหม่
34 14031 ด.ญ. วรางคณา ปางชาติ
35 14066 ด.ญ. ธญัธรณ์ บชูา
36 14083 ด.ญ. ศุภมาส จันดี
37 14111 ด.ญ. กานต์ชนก ด้วงแดง
38 14112 ด.ญ. ชลิตา ควรสุวรรณ
39 14114 ด.ญ. ญาณภา วงศ์บรูพาชาติ
40 14120 ด.ญ. ธญัญารัตน์ สองคอน
41 14123 ด.ญ. บญุตาแท้ สายลือนาม
42 14125 ด.ญ. ปณัฑารีย์ แจ่มใส
43 14135 ด.ญ. วรรณวสิา พรุิณโปรย
44 14138 ด.ญ. สุชาวลี ภาคโพธิ์
45 14139 ด.ญ. สุพตัรา อยู่ถนอม
46 14167 ด.ญ. รัตนาวลี ทองมาก



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/7   ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาอังกฤษ - คณติ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13766 ด.ช. กฤตภาส น้อยพทิกัษ์
2 13768 ด.ช. ชยางกูร แก้วม่วง
3 13773 ด.ช. ทรงวฒิุ งามขํา
4 13783 ด.ช. วนัปี เทยีนกระจ่าง
5 13835 ด.ช. วชิรพนัธ์ จําปา
6 13879 ด.ช. ธรีวร์ี พลอยสุภา
7 13993 ด.ช. พรีวชั มหาชัย
8 14037 ด.ช. คณิน สร้องโสม
9 14039 ด.ช. ดรันภพ มีถนอม
10 14047 ด.ช. ภทัรพงศ์ สุดยอดดี
11 14050 ด.ช. รัตนิน เทพทศัน์
12 14052 ด.ช. วริทธนิันท์ เขียวเซ็น
13 14101 ด.ช. ยศภทัร ตระการไทย
14 14102 ด.ช. วริิทธพ์ล เอื้อศุภคุณาพร
15 14103 ด.ช. ศฐา แตงเอี่ยม
16 14104 ด.ช. ศิวะนนท์ มิตสีดา
17 14145 ด.ช. ชาญเทพ สุทธยิุทธ์
18 13789 ด.ญ. เกศรา เอี่ยมสะอาด
19 13790 ด.ญ. เขมจิรา สุวรรณ
20 13794 ด.ญ. ณัฐชนันทพ์ร การะเกตุ
21 13847 ด.ญ. ฉัตรลดา แก้วอําไพ
22 13854 ด.ญ. นัฐธชิา ด้วงเจริญ
23 13859 ด.ญ. ปณุณภา สังฆมณี
24 13863 ด.ญ. ภาณุมาศ ขุนดี
25 13867 ด.ญ. วนัวสิา ภู่ทอง
26 13868 ด.ญ. สกลภทัร ทองเอม
27 13916 ด.ญ. ภาสินา กิจรักษา
28 13920 ด.ญ. รุ่งธดิา ทรัพย์อินทร์
29 13962 ด.ญ. ปรัชนันท์ โรจนกฤตยา
30 13963 ด.ญ. เพชรชมภู บตุรพานิช
31 14012 ด.ญ. ชนัญชิดา เสมอภาพ
32 14022 ด.ญ. ปิ่น อภญิญาวานิชย์
33 14026 ด.ญ. พนิิดา เจนวทิยายศ
34 14058 ด.ญ. กัญญาณัฐ ละมุลมอญ
35 14059 ด.ญ. เขมจิรา กุณาศล
36 14060 ด.ญ. เจียระไน แก้วภกัดี
37 14062 ด.ญ. ญาณิน ประภาวราพร
38 14077 ด.ญ. พทัธธ์รีา กรรัตน์
39 14082 ด.ญ. ศิริวรรณ ศรีจันทร์
40 14113 ด.ญ. ฌลมาศร์ สีเทา
41 14117 ด.ญ. ณัชชา ยศยังเยาว์
42 14129 ด.ญ. พชิชาภา สุดภะวา
43 14131 ด.ญ. ภทัราภรณ์ ศิริบญุญานุภาพ
44 14156 ด.ญ. คริสต์ แซ่ล้ิม
45 14159 ด.ญ. ณัชชา ปาละนิธพิฒัน์
46 14168 ด.ญ. วชัราภรณ์ สายพานทอง
47 14170 ด.ญ. สิดาพร ขันทะชา



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/8   ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาอังกฤษ - จีน

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13875 ด.ช. ชัยพทิกัษ์ จิตติเวทย์กุล
2 13877 ด.ช. ธญัญ์นิธิ ฉิมงามขํา
3 13983 ด.ช. เงินไท หาญสิริทรัพย์
4 13986 ด.ช. ณัฐวฒิุ ศรีสงคราม
5 13994 ด.ช. ภทัรพล เบกิบาน
6 14045 ด.ช. พฒิุพงศ์ ชวยกระจ่าง
7 13799 ด.ญ. นภสร ศรีสมบรูณ์
8 13843 ด.ญ. กัญญารัตน์ รักษแ์พทย์
9 13852 ด.ญ. ธญัชนก เชี่ยวสุขตระกูล
10 13856 ด.ญ. ปรนต อวดคม
11 13861 ด.ญ. พชัรินทร์ วงค์แสน
12 13913 ด.ญ. พนัทวิา ดวงกระโทก
13 13918 ด.ญ. รินะ พลสวสัด์ิ
14 13925 ด.ญ. อนันตญา พวงสุข
15 13954 ด.ญ. ณัฐภรณ์ บญุชื่น
16 13955 ด.ญ. ธญัญลักษณ์ แก้วน้อย
17 13957 ด.ญ. นฤภร ผ่องพรรณวดี
18 13960 ด.ญ. นูรชารีฟ อังศุวมิลทรัพย์
19 13965 ด.ญ. มณิสรา จันทร์เที่ยง
20 13969 ด.ญ. วชิญาดา ขอดทอง
21 13970 ด.ญ. วชิญาดา เจ๊ะละหวงั
22 13974 ด.ญ. สุธาทพิย์ ขยันกลาง
23 13977 ด.ญ. อรพนิทร์ วนัชัยเจริญเลิศ
24 14010 ด.ญ. จิรวรรณ จริงจังวสุิทธิ์
25 14014 ด.ญ. ทกัษพร เรืองเจริญ
26 14015 ด.ญ. ธนัฐชา จิตงามพงศ์
27 14027 ด.ญ. มนรดา สินสาธติสุกุล
28 14032 ด.ญ. ศิริธร โพธิแ์ก้ว
29 14061 ด.ญ. ญาณิกา เวชผสาร
30 14063 ด.ญ. ฐิติพร มาลัย
31 14068 ด.ญ. นิชานันท์ หนูบญุมา
32 14074 ด.ญ. ทฤตยาธร มีจํารัส
33 14084 ด.ญ. สุพกัตร์จิรา ขุมทอง
34 14085 ด.ญ. หสักร เผ่าพนัธ์
35 14087 ด.ญ. อัญชลิตา อินทะรังษี
36 14115 ด.ญ. ญาณิศา เวชผสาร
37 14116 ด.ญ. ณัชชา แสงทบัทมิ
38 14119 ด.ญ. ธมลวรรณ คงเฟื่อง
39 14126 ด.ญ. ปาริชาติ ศิรินิกร
40 14127 ด.ญ. ปยิภรณ์ คุณเวยีญ
41 14153 ด.ญ. กรรณนิกา รุ่งทรัพย์อนันต์
42 14160 ด.ญ. ธนสรพร บรรพบรุุษ
43 14163 ด.ญ. ภคพร อมรบณัฑุกุล
44 14169 ด.ญ. ศิรดา เพช็รดา
45 14172 ด.ญ. ไอรดา ด้วงมูล



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/9   ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาอังกฤษ - ญี่ปุ่น

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13825 ด.ช. ติณนภพ กรํ่าเจริญ
2 13828 ด.ช. นนทป์วชิ คําหล่อใจ
3 13834 ด.ช. ภษูติ มลแข็ง
4 13886 ด.ช. พชัรพล มาลัย
5 13887 ด.ช. พนัทวี สวนดี
6 13891 ด.ช. ศุภกฤต วฒิุศุภศิริ
7 13894 ด.ช. อชิตะ นามวงศ์
8 13928 ด.ช. กิตติพงษ์ จิรธนกาญจน์
9 13944 ด.ช. ภริู ตันเจริญ
10 13982 ด.ช. ก้องฟา้ ล่าชัย
11 14035 ด.ช. กฤตภพ เจณวทิย์
12 14055 ด.ช. เอกราช ฟกัเอี้ยง
13 14056 ด.ช. ฮิโรมิ วาตานะเบ้
14 14092 ด.ช. กิตติศักด์ิ อินทกูล
15 14093 ด.ช. คุณากร มงคลขจิต
16 14148 ด.ช. นบนที อินทรบญุ
17 14149 ด.ช. พรชัย มาศิริ
18 13788 ด.ญ. กันติชา แก้วจันทร์
19 13791 ด.ญ. ชญานิศ วงศ์ประเสริฐสิริ
20 13842 ด.ญ. กัญญาณัฐ จินดาวงษ์
21 13853 ด.ญ. นภสัสรณ์ ธญัธรณ์เลิศฤทธิ์
22 13895 ด.ญ. กิริยา กินโนนกอก
23 13898 ด.ญ. ชญานุตม์ ปราบนคร
24 13904 ด.ญ. ธญัยธรณ์ สีเทา
25 13908 ด.ญ. บษุดี อ่อนปาน
26 13909 ด.ญ. ปาณิสรา กองขุนชาติ
27 13911 ด.ญ. ปยิะภรณ์ มาสุข
28 13915 ด.ญ. ภทัรธดิา เสริมวฒิุสาร
29 13919 ด.ญ. รุ้ง ประสานแสง
30 13924 ด.ญ. สิริมา ภมูิรัตน์
31 13959 ด.ญ. นิสิตา หรัิญจันทร์
32 13964 ด.ญ. เพชรลดา เพชรรัตน์
33 13973 ด.ญ. สุกฤตยา นารินทร์
34 14008 ด.ญ. กานต์มณี พงษส์วสัด์ิ
35 14011 ด.ญ. จิราวรรณ สุขเพชร์
36 14016 ด.ญ. ธารตะวนั แจ้งใจธรรม
37 14019 ด.ญ. นิราภร อุ่นใจ
38 14021 ด.ญ. ปรางค์สินี ทองพานิช
39 14025 ด.ญ. พลอยชมพู วนิทะไชย
40 14081 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ชื่นใจ
41 14132 ด.ญ. ภสัรา เฉียงชัยภมูิ
42 14134 ด.ญ. มัทนียา สุขรัตน์
43 14141 ด.ญ. อภษิฎา ชินเจริญทรัพย์
44 14142 ด.ญ. อัยลดา มุจรินทร์



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/10   ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาอังกฤษ -เทคโนฯ ฝรัง่เศส

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13781 ด.ช. พชิิต บวัผัน เทคโนฯ
2 13786 ด.ช. อรรฆพล มาศภมูิ เทคโนฯ
3 13829 ด.ช. บวรวชิญ์ วชัรากร เทคโนฯ
4 13830 ด.ช. ปณัณวชิญ์ บญุปราโมทย์ เทคโนฯ
5 13832 ด.ช. ภากร ตันรุ่งเรือง เทคโนฯ
6 13836 ด.ช. ศตคุณ อัจฉริยะอุสาห์ เทคโนฯ
7 13838 ด.ช. สินทรัพย์ บณุยรัตนกลิน เทคโนฯ
8 13881 ด.ช. นรเศรษฐ์ พมิพนัธ์ ฝร่ังเศส
9 13888 ด.ช. ภพ เชื้อดาว ฝร่ังเศส
10 13890 ด.ช. ศาลิภพน์ เสาร์ฤกษ์ ฝร่ังเศส
11 13892 ด.ช. สวติต์ สกุลแก้ว เทคโนฯ
12 13929 ด.ช. ไกรวทิย์ พมิพน์้อย เทคโนฯ
13 13932 ด.ช. เจตนิพตัท์ จันทร์ชัย เทคโนฯ
14 13935 ด.ช. ณัฐยศ นนทะเวช ฝร่ังเศส
15 13942 ด.ช. เพทาย มีทอง เทคโนฯ
16 13943 ด.ช. ชนม์ธณัศักด์ิ ธญัธนาโภคิน เทคโนฯ
17 13947 ด.ช. วราเมธ ชินพระวอ เทคโนฯ
18 13981 ด.ช. กฤษณพล จินดาประเสริฐศรี เทคโนฯ
19 13985 ด.ช. ณัฐนนท์ เอกอมรวงศ์ เทคโนฯ
20 13987 ด.ช. ทรัพย์สิน บณุยรัตนกลิน ฝร่ังเศส
21 13989 ด.ช. ธรีภทัร์ ศรีนาคา เทคโนฯ
22 13991 ด.ช. พนัธวชั อุตสาหะพนัธ์ เทคโนฯ
23 13995 ด.ช. ภาคภมูิ ศรีแปะ๊บวั ฝร่ังเศส
24 14002 ด.ช. อัคคัญญ์ ราโมง เทคโนฯ
25 14036 ด.ช. กฤติพงศ์ เนตรเดชา ฝร่ังเศส
26 14044 ด.ช. ปรเมศวร์ รัตนะ ฝร่ังเศส
27 14046 ด.ช. เพชรพนัธการ สงคราม เทคโนฯ
28 14053 ด.ช. อนุเทพ พนัธุจ์ันทร์ดี เทคโนฯ
29 14091 ด.ช. กิตติ โพธิถ์นอม เทคโนฯ
30 14110 ด.ช. เอกณัฐ โกไศยกานนท์ ฝร่ังเศส
31 14144 ด.ช. จตุรภทัร เพยีรขุนทด ฝร่ังเศส
32 13816 ด.ญ. ศุทธนิี คล้ายสกุล เทคโนฯ
33 13850 ด.ญ. ธนิภาภรณ์ ขาวสอาด ฝร่ังเศส
34 13862 ด.ญ. ภคัวลัญชญ์ ซ่ือตรง ฝร่ังเศส
35 13896 ด.ญ. คคนัมพร รัตนสุวรรณ ฝร่ังเศส
36 13956 ด.ญ. นฤชล ตะเพยีนทอง ฝร่ังเศส
37 13958 ด.ญ. นาราพร กลับชัยนาท ฝร่ังเศส
38 14017 ด.ญ. ธรีะดานันท์ คล่องวถิี ฝร่ังเศส
39 14018 ด.ญ. นาตลดา วรรณ์วงษ์ ฝร่ังเศส
40 14064 ด.ญ. ณิชา ชมบญุ เทคโนฯ
41 14075 ด.ญ. พลอยพรรณราย พรหมกลาง เทคโนฯ
42 14078 ด.ญ. เพช็รวภิา จันทะวงษ์ ฝร่ังเศส
43 14158 ด.ญ. ฐานิสร์ คงช้าง ฝร่ังเศส



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/11  ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาอังกฤษ - เทคโน, พละ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13778 ด.ช. พงศภคั สาแก่งทราย เทคโนฯ
2 13782 ด.ช. รัชชานนท์ วริิยะพนัธุ์ เทคโนฯ
3 13824 ด.ช. เด่นภมูิ โมสันเทยีะ เทคโนฯ
4 13839 ด.ช. สุรชัย มิคสิงห์ เทคโนฯ
5 13873 ด.ช. กษมา พลูผล เทคโนฯ
6 13874 ด.ช. ชัชชนะชัย จินตะนานุช พละ
7 13882 ด.ช. นวภทัร ชาติชูธง เทคโนฯ
8 13927 ด.ช. กวภีมูิ หยุนแดง พละ
9 13931 ด.ช. จีระวฒัน์ พุ่มยาธรรม เทคโนฯ
10 13936 ด.ช. ณัฐวฒัน์ บญุพยุง เทคโนฯ
11 13938 ด.ช. บณุยพร วทิยานันตนารมย์ พละ
12 13939 ด.ช. ปยิะภทัร์ คล้ายคม พละ
13 13984 ด.ช. ณัฏฐาชัย ปนีะถา เทคโนฯ
14 13990 ด.ช. ปวชิ ปญัญาศุภาพงศ์ เทคโนฯ
15 13992 ด.ช. พรีทตั ถาโท เทคโนฯ
16 13996 ด.ช. ภาณุวฒัน์ พดุลา เทคโนฯ
17 14001 ด.ช. อภสิิทธิ์ นาควชัระ เทคโนฯ
18 14040 ด.ช. ธนกฤต อยู่วทิยา พละ
19 14042 ด.ช. ธนากร อุปทมุ พละ
20 14043 ด.ช. ธรีะพฒัน์ ทองมาก เทคโนฯ
21 14089 ด.ช. กรกช รักษาพล เทคโนฯ
22 14090 ด.ช. กฤษดา เนติวงษ์ เทคโนฯ
23 14094 ด.ช. จิณณวตัร ปิ่นเพชร เทคโนฯ
24 14095 ด.ช. จิระวฒัน์ พรมดวงศรี พละ
25 14100 ด.ช. เมธสั เกษร พละ
26 14105 ด.ช. ศุภวฒัน์ สินธอุภวิฒัน์ เทคโนฯ
27 14106 ด.ช. สงกรานต์ มิจาด เทคโนฯ
28 14107 ด.ช. สุรสิทธิ์ มิ่งขวญั เทคโนฯ
29 14108 ด.ช. อนาวลิ วรเมจกานนท์ พละ
30 14109 ด.ช. อภมิุข สาครสินธุ์ เทคโนฯ
31 13860 ด.ญ. เปรมสุดา มั่นคง พละ
32 13922 ด.ญ. ศศินิภา สุกพราว เทคโนฯ
33 14004 ด.ญ. กนกพร เล็กผลจันทร์ พละ
34 14013 ด.ญ. ชุติมณฑน์ เอี่ยมสอาด เทคโนฯ
35 14023 ด.ญ. พรพรรณ เล็กผลจันทร์ พละ
36 14028 ด.ญ. มินตรา สุจจิตร์จูล เทคโนฯ
37 14069 ด.ญ. บญุทริกา สมบญุ เทคโนฯ
38 14072 ด.ญ. ปญุญิศา ธรีานุช เทคโนฯ
39 14073 ด.ญ. พรนภา ฤทธิเ์ต็ม เทคโนฯ
40 14079 ด.ญ. ภทัรวดี สาดพุ่ม เทคโนฯ
41 14122 ด.ญ. นันทน์ภสั ถนอมชื่น เทคโนฯ
42 14124 ด.ญ. ปนัดดา เอี่ยมลือนาม เทคโนฯ
43 14130 ด.ญ. ฟา้ เวยีงทอง เทคโนฯ



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/12  ปกีารศึกษา 2561    กลุ่มวิชาอังกฤษ - พละ, นาฏศิลป,์ดนตร,ีศิลปะ

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 13780 ด.ช. พณักรณ์ แตงหอม ศิลปะ
2 13837 ด.ช. ศักด์ิสิทธิ์ ขําเจริญ นาฏศิลป์
3 13889 ด.ช. รชต แสนกล ดนตรี
4 13893 ด.ช. สัณหภาส เพช็รใส พละ
5 13930 ด.ช. จิรดนัย จันทร์ทอง ศิลปะ
6 13933 ด.ช. ณัฏฐสิทธิ์ วงษม์าลัย พละ
7 13937 ด.ช. ดนุพล อาภรณ์ พละ
8 13940 ด.ช. พงศกร พุ่มพวง พละ
9 13941 ด.ช. พฒิุสรรค์ ธนากรประดิษฐ์ พละ
10 13945 ด.ช. มงคล จันทร์บํารุง พละ
11 13988 ด.ช. ธนพล รัตนใหม่ ศิลปะ
12 13997 ด.ช. ภานุพงษ์ รุ่งแสง ดนตรี
13 13998 ด.ช. วศิน หาญกล้า ศิลปะ
14 13999 ด.ช. สมบติั อักษรสม พละ
15 14003 ด.ช. อาทวิราห์ แก้วแจ่มใส ศิลปะ
16 14038 ด.ช. ณภทัร เตชะกสิวฒันา ศิลปะ
17 14041 ด.ช. ธนพนธ์ จันดา พละ
18 14048 ด.ช. ภทัรพล ม่วงมูล ดนตรี
19 14051 ด.ช. วราชัย อยู่สถิตย์ ดนตรี
20 14054 ด.ช. อรรถกร สาทมิ ดนตรี
21 14096 ด.ช. ชัชณัฐ สุขศรี พละ
22 14097 ด.ช. ชัยพร นุตนก พละ
23 14098 ด.ช. ธเนศ เปรมจันทร์ ดนตรี
24 14099 ด.ช. ธติิวฒัน์ บรรพบรุุษ พละ
25 14147 ด.ช. ธนทตั บญุกระสินธุ์ ศิลปะ
26 13841 ด.ญ. กนกวรรณ โคคาวี นาฏศิลป์
27 13846 ด.ญ. จิตรลดา ปริญญา นาฏศิลป์
28 13899 ด.ญ. ชุตินันท์ ชนะวงศ์ ศิลปะ
29 13903 ด.ญ. ธชัธร พฤกษาตระกูล ดนตรี
30 13906 ด.ญ. นันทพร เพชรวา ศิลปะ
31 13949 ด.ญ. กรรณิการ์ พนาวฒิุ ศิลปะ
32 13951 ด.ญ. ชนันทญิา บญุไสย์ ดนตรี
33 13972 ด.ญ. ศุภทัธญิา ยืนยง ดนตรี
34 13975 ด.ญ. อมรรัตน์ คําแก้ว นาฏศิลป์
35 13976 ด.ญ. อรณิชา ศรีดาวเรือง ศิลปะ
36 14067 ด.ญ. นฤมล ลาดธมัมา นาฏศิลป์
37 14071 ด.ญ. ปยิวรรณ ขจรวงศ์พนัตรี ศิลปะ
38 14076 ด.ญ. พทัธธ์รีา กุลธนภกัดี นาฏศิลป์
39 14080 ด.ญ. เมธาวี แซ่ล้ิม ดนตรี
40 14128 ด.ญ. พรปยิะ บวัจุม ดนตรี
41 14133 ด.ญ. มณฑกาญจน์ สุดภะวา ดนตรี
42 14136 ด.ญ. วภิารัศม์ เพชรคง ดนตรี
43 14137 ด.ญ. ศิวนาถ สิงหช์ัย ดนตรี
44 14164 ด.ญ. มนต์นภา โสมสุพรรณ ดนตรี



       โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีิทยา พุทธมณฑล
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/13  ปกีารศึกษา 2561    หอ้งเรยีนพิเศษ English Program

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล
1 14173 ด.ช. คณานนท์ ไทยดี
2 14174 ด.ช. จิรัฏฐ์ เจริญสถิตชัย
3 14175 ด.ช. ชัชรพฐ์ี อุทยัรัตน์
4 14176 ด.ช. ณัฏฐบดินท์ บญุส่ง
5 14177 ด.ช. ธนกฤต มานะกิจ
6 14178 ด.ช. ธาม ร่ืนเริง
7 14179 ด.ช. นนทป์วธิ ขจรณรงค์วณิช
8 14180 ด.ช. ภาณุรุจ หลวงพนัเทา
9 14181 ด.ช. รักษติ เฉลิมไพโรจน์
10 14182 ด.ช. รุ่งเกียรติ เล้ียงบํารุง
11 14183 ด.ช. วชิรวชิญ์ จันทรวสุิทธิเ์ลิศ
12 14184 ด.ช. วรเชษฐ์ ธริาพงษ์
13 14185 ด.ช. ศักด์ิสิทธิ์ มณีฉาย
14 14186 ด.ช. ศุภกฤต พลพลิา
15 14187 ด.ช. สหภมูิ วลีเจริญผล
16 14188 ด.ญ. จิรภญิญา พทุธบชูา
17 14189 ด.ญ. จิรัจฌา ผายวงษา
18 14190 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จิตต์สุวรรณ
19 14191 ด.ญ. ชนัญชิดา แพงวงษ์
20 14192 ด.ญ. ชลธร จิรจรัล
21 14193 ด.ญ. ชิดชนก สะอาดศรี
22 14194 ด.ญ. ณัฐณิชา เกื้อสงค์
23 14195 ด.ญ. ณิศากรณ์ บญุศิริสุขะพงษ์
24 14196 ด.ญ. เปรมระพี สีหน์ําเงินมี
25 14197 ด.ญ. พทัธมน บญุสันต์ิ
26 14198 ด.ญ. วรรณพร เขตอุดมชัย
27 14199 ด.ญ. วรียาพร ช่วยสี
28 14200 ด.ญ. ศรีณคร บญุมาศ
29 14201 ด.ญ. สมิฏานันท์ ธรีพงษพ์ศุิทธ์
30 14202 ด.ญ. อลิเซีย   อีลิสเบธ สมาณา ฮามิลตัน


