
#ภาษาจีน #ภาษาญี่ปุน #OKLS 

ผลการคัดลายมือภาษาจีน ในโอกาสวันแมแหงชาติ 
โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS) ระดับชั้น  ประถมศึกษาตอนตน 

 
รางวัลชนะเลิศ 

เด็กหญิงญาดา  บุญญานันทชัย  โรงเรียนเซนตแมรี่ 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  
  เด็กชายพัทธนดล  พิกุลแยม    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  

 OKLS  สาขาฟอรจูนทาวน 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   
 เด็กหญิงณัฏฐา  ปาลศร ี  โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ 
 
รางวัลชมเชย 

เด็กชายพัสกร  เทพวิจิตร  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 
เด็กชายสิวัฒน  สิรชิอบธรรม              โรงเรียนพรประสาทวิทยา 
เด็กชายกฤติน  ตติยเกียรติสกุล   โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 

เด็กหญิงพิมพวิมล  โพธวิรรณา   โรงเรียนปญจทรัพย 

เด็กหญิงดากานดา  ขันคํายา  โรงเรียนปญจทรัพย 

เด็กชายเจม่ีร ธีรริศศรา สหไพบูลยกิจ  Harrow H.I.S ดอนเมือง 
OKLS สาขาแจงวัฒนะ 

เด็กชายณพงศ  ณีรัตนพันธุ                 โรงเรียนอุดมวิทยา 
                                                            OKLS  สาขาศาลายา 

 เด็กหญิงธนาภา  สนิทสม    โรงเรยีนเซนตโยเซฟคอนแวนต   
OKLS  สาขาฟอรจูนทาวน 

เด็กชายเอกธฤต  นพเกตุ    OKLS สาขาพาราไดร  พารค 
เด็กหญิงทิพยอาภรณ เติมบุญถาวรณ OKLS สาขาพาราไดร พารค 



#ภาษาจีน #ภาษาญี่ปุน #OKLS 

ผลการคัดลายมือภาษาจีน ในโอกาสวันแมแหงชาติ 
โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS) ระดับชั้น  ประถมศึกษาตอนปลาย 

 
รางวัลชนะเลิศ 

เด็กหญิงนันข่ิน  โมโม                   โรงเรียนเซนตปเตอร  ธนบุรี 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  

เด็กหญิงศิรธร  นพรัตน                 โรงเรียนมาแตร เดอีวิทยาลัย 
                                                       OKLS  สาขาฟอรจูนทาวน 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   

เด็กหญิงณัชสิมล  ดาหนองโดก     โรงเรียนเซนตแมรี่ 
 
รางวัลชมเชย 

เด็กหญิงปวีณธิดา  เศียรอุน            โรงเรียนเซนตเทเรซา 
เด็กชายไตรภพ  กูเจริญ                  โรงเรียนเซนตแมรี่ 
เด็กชายพุฒิเมธ  กิจจารุวรรณกุล    โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
                                                       OKLS  สาขาฟอรจูนทาวน 
เด็กชายพสภัค  ประพฤทธิกุล        โรงเรียนสารสาสน วิเทศ ธนบุรี 
                                                       OKLS  สาขาศาลายา 
เด็กหญิงกรรวี  โคตรทัศน              OKLS  สาขาพาราไดซ พารค 
เด็กหญิงนงรัตน  หลี ่                      OKLS  สาขาพาราไดซ  พารค 
เด็กหญิงพัชรญาต์ิ  เจตนแจงจิตต   OKLS  สาขาเซ็นทรัลปนเกลา 
เด็กหญิงณปภัช  วราวิศรตุ              OKLS  สาขาแฟชั่นไอซแลนด 
เด็กหญิงพชรกรณ  ตรงสุวรรณ      OKLS  สาขารัตนาธิเบศน 

 

 



#ภาษาจีน #ภาษาญี่ปุน #OKLS 

ผลการคัดลายมือภาษาจีน ในโอกาสวันแมแหงชาติ 
โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS)  ระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนตน 

 
รางวัลชนะเลิศ 

เด็กหญิงอรพรรณ  เอ่ียมสะอาด       โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑ 

เด็กชายภัคพล  ไตรเสรกีจิ                 OKLS สาขาพาราไดซ พารค  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  
 เด็กหญิงสาธินี  เจนวงศไพศาล        โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ 

                                                          OKLS  สาขาฟอรจูนทาวน  
 
รางวัลชมเชย 

เด็กชายธีธัช สืบศรี                            โรงเรียนปญจทรัพย 
เด็กหญิงนภัสสร  กิจจารุวรรณกุล     โรงเรียนสตรีวิทยา 1  

OKLS  สาขาฟอรจูนทาวน 
เด็กหญิงพรภิศา  ตันติพิพัฒนสกุล     โรงเรียนพระแมมารีพระโขนง  
เด็กหญิงอัญวีณ  โรจนธรีะโกมล       โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
เด็กหญิงนภาพร  สุภัทธนาวัฒน         OKLS  สาขาแฟชั่นไอซแลนด 
เด็กหญิงกนกรักษ  ลือสขุประเสริฐ    OKLS  สาขารัตนาธิเบศร 
เด็กหญิงชญานิศ  ภูทองประเสริฐ       OKLS  สาขารัตนาธิเบศร 
เด็กหญิงอภิญญารัตน  ฤทธิเดช           OKLS  สาขารัตนาธิเบศร 
เด็กหญิงอารยา  พันธุโสภา                  OKLS  สาขาพาราไดซ พารค 
เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะอํานวยพร        OKLS  สาขาพารากอน 
                                                          



#ภาษาจีน #ภาษาญี่ปุน #OKLS 

ผลการคัดลายมือภาษาจีน ในโอกาสวันแมแหงชาติ 
โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS)  ระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รางวัลชนะเลิศ 

นางสาวพิมพพิสุทธิ์  วสันหิรัญกิจ   โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑ 

นางสาวนริ ชลบุญญาเดช                    OKLS  สาขาพารากอน 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  

นางสาวหทัยชนก  สุขออน    OKLS  สาขาปนเกลา 
 
รางวัลชมเชย 

นางสาวธัญวรัตน  ณัฐชยางกุล   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
นางสาวบุษบา  หิรัญสกลุชัย    โรงเรียนพระแมมารี 
นางสาวนันทภัค  คงเจริญ    โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
นางสาวอรจิรา  ศรีอุทัย    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 
นางสาวสุชานันท  แวววรวิทย   โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 
นายธีธัช  อัศวรังสฤษฎ     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

OKLS สาขาแฟชั่นไอซแลนด 
นางสาวณธายุ  ศริิบรรจงศักดิ์   OKLS สาขาแฟชั่นไอซแลนด 
นางสาวณัฐชานันท  วิรญัญแพทย   OKLS  สาขารัตนาธิเบศร 
นางสาวภราพัธ  นุชนาฎ     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

OKLS สาขาพาราไดซ พารค 
นางสาววิชญาพร พลอยจิระชัย   OKLS สาขาพาราไดร พารค 

 
 



#ภาษาจีน #ภาษาญี่ปุน #OKLS 

ผลการคัดลายมือภาษาจีน ในโอกาสวันแมแหงชาติ 

โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS)  บุคคลทั่วไป 
 

รางวัลชนะเลิศ 
นายชวทักข   นารถหิรัณยวงศ    OKLS สาขาแจงวัฒนะ 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑ 

นางสาวเกศสุดา  พัฒนสมสิทธิ์    OKLS สาขาแฟชั่นไอซแลนด 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  

นางสาวธนัชพร  บญุจันทร     OKLS สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร 
 
รางวัลชมเชย 

นางสาวจุฑามาศ  โสตถิธริะธรรม    OKLS  สาขาพาราไดซ พารค 
นางสาวบริสุทธิ์ ผองบุพกิจ     OKLS  สาขาฟอรจูนทาวน 
นายณัฐดนัย  พันธุวุฒิ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

OKLS  สาขาฟวเจอรพารค รังสิต 
นางสุธิสา   พูลลาภ      OKLS  สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร 
นางสาววริษฐา   บุญจันทร    OKLS  สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร 
นางสาวสายธาร   สมสูญงาม     OKLS  สาขาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ 
นายรัฐบัณ พงศพิพัฒนพันธุ     OKLS  สาขาฟอรจูนทาวน 
นางสาวสลิษา  ไชยสุวรรณากรณ    OKLS  สาขาแฟชั่นไอซแลนด 
นายภูกวี  พิพัฒนเจริญกุล    OKLS  สาขาฟวเจอรพารค รังสิต 
นายชวิศา ธีระพิพัฒนพงศ                OKLS  สาขาพารากอน 


