
ล ำดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ช้ัน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 เด็กหญิงพิชามญช์ุ มูเราะ ๒/๑๑
2 เด็กชายกอล์ฟ - ๓/๑
3 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สวัสดี ๓/๑
4 เด็กชายจิรพงศ์ นิยมจันทร์ ๓/๖
5 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ ภู่เจริญกิจศิลป์ ๓/๗
6 เด็กชายปิยังกูร ธรรมดี ๓/๑๑
7 เด็กชายภาคภูมิ เดชไพศาล ๓/๑๑
8 เด็กหญิงธนาพร มัณฑนาจารุ ๓/๑๒
9 นายชิษณุพงศ์ ศรีอุทัยวงศ์ 5/13
10 นายชยกร ใจชุ่มบุญ 5/13
11 นายณัฐชนนท์ ใจกล้า 5/14
12 นางสาวนิชนันท์ อาลัยลักษณ์ 6/1
13 นางสาวธรัสพร พรมสมศรี 6/1
14 นายนวพล ชูค า 6/2
15 นางสาวกัญญาณัฐ คูณค  า 6/3
16 นางสาวปรางระวี พรหมเจริญ 6/4
17 นางสาวชาณญดา เร่ียวแรง 6/4
18 นายวิทยา สุขสุโชติ 6/6
19 นายชนินทร์ ลิ มย่ิงเจริญสุข 6/6
20 นางสาวพลอยนรี วิจิตรโกเมน 6/7
21 นางสาวพชรนันท์ พิริยะวิบูลย์ 6/8
22 นางสาวอนุสสรา เหมือนท่าไม้ 6/8
23 นางสาวชาลิสา อัครไกรวรพันธ์ุ 6/11

24 นายกนกพจน์ กาญจนประทุม ๓/๕
25 เด็กชายไกรวิชญ์ ธีระส าราญ ๓/๗
26 นายพัฒนะ พันโภคา 6/3
27 นางสาวณัฐชยา ศรีดี 6/7

รำยช่ือนักเรียนท่ีเข้ำรับรำงวัลเกียรติยศโล่ "เพชรรำชพฤกษ์" ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
วันอังคำรท่ี ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โล่นักเรียนดีเด่น ประเภทสร้ำงช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนด้ำนวิชำกำร

โล่นักเรียนดีเด่น ประเภทสร้ำงช่ือเสียงให้กับโรงเรียนด้ำนกีฬำ



ล ำดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ช้ัน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักเรียนท่ีเข้ำรับรำงวัลเกียรติยศโล่ "เพชรรำชพฤกษ์" ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
วันอังคำรท่ี ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

28 นางสาวธัญญารัตน์ มะลิซ้อน 6/7
29 นายนพวิชญ์ พุทธรงค์ 6/9
30 นายปฏิภาณ จันทนะโสตถ์ิ 6/9

31 เด็กหญิงณัชชา บรรเจิดวรกุล ๓/๑
32 เด็กหญิงญาดาวดี เดชฤดี ๓/๓
33 เด็กหญิงธนัชพร ปัจฉิมนันท์ ๓/๗
34 เด็กชายสูไลยมาน หะยีอาแว ๓/๘
35 นางสาวขวัญจิรา ทับสี 6/8

36 เด็กหญิงตรีภัทร อุดมพร ๓/๒
37 เด็กหญิงปทุมพร บุญประเคน ๓/๓
38 เด็กชายพัชรพล แท่งทอง ๓/๕
39 เด็กชายธนวัฒน์ โมรานิล ๓/๗
40 เด็กหญิงปิยธิดา เหมะธุลิน ๓/๗
41 นายกัมปนาท พวงพันธ์ 6/9
42 นางสาวมัลลิกา มหาวงษ์ 6/9
43 นางสาวรวิสรา ราชธานี 6/9
44 นางสาวชุตินธร เวชสุวรรณ์ 6/9
45 นางสาวโสฐิกุล วังคะฮาต 6/9

46 เด็กชายนิธิ ทวีรัตน์ ๓/๒
47 เด็กหญิงศุภิสรา การโสภี ๓/๒
48 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ภูผาสุข ๓/๕
49 เด็กชายกฤษณพล มณีวงษ์ ๓/๘
50 นางสาวณัฐกมล อินทรชูเดช ๓/๘
51 เด็กชายเกรียงไกร แพงค าฮัก ๓/๘
52 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ลิน ๓/๑๐
53 นายบุญทวี สอนสุข 4/6

โล่นักเรียนดีเด่น ประภทสร้ำงช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนด้ำนดนตรี

โล่นักเรียนดีเด่น ประภทสร้ำงช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนด้ำนศิลปหัตถกรรม

โล่นักเรียนดีเด่น ประเภทอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม



ล ำดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ช้ัน ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักเรียนท่ีเข้ำรับรำงวัลเกียรติยศโล่ "เพชรรำชพฤกษ์" ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
วันอังคำรท่ี ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

54 นายกฤษณ์เดช บุญรอด 6/5
55 นางสาวจิตตามณี เกียรติรุ่งโรจน์ 6/6
56 นายนิติภูมิ สถิตย์ชนม์ 6/11

57 นายพิพรรธ ชูเมฆ 6/2
58 นางสาวน  าฟ้า แข็งพิลา 6/8

โล่นักเรียนดีเด่น ประเภทควำมเป็นผู้น ำ


