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คประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN C0001 เด็กหญิง เจนจิรา ถุงจันทร์ สารวิทยา 

CN C0002 นาย เฉลิมราชย์ พรหมพันธ์ุ วานิชวิทยา 

CN C0003 เด็กชาย เทวราช จันทร์แก้ว ชะอวด 

CN C0004 เด็กหญิง เมญาวี วิฑูรย์พันธ์ ชะอวด 

CN C0005 เด็กหญิง เมธาพร มณีรัตน์ สามัคคีวิทยาคม 

CN C0006 เด็กหญิง แทนขวัญ เหมือนวงษ์ญาติ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0007 เด็กหญิง แพรไหม สัตพันธ์ นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี 

CN C0008 เด็กหญิง แพรพลอย สุขยานี สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 

CN C0009 เด็กหญิง แพรพิไล ปลาทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกาญจนบุรี 

CN C0010 เด็กหญิง ใบบัว ตระกูลเมฆี สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม   

CN C0011 เด็กหญิง กชพร ก้อนนาค จอมสุรางค์อุปถัม 

CN C0012 เด็กหญิง กชพรรณ ก้อนนาค จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0013 นางสาว กนกวลัย พรหมทอง ชะอวด 

CN C0014 เด็กหญิง กัญญาพัชร ม่วงมนตรี ห้วยแถลงพิทยาคม 

CN C0015 เด็กหญิง กานต์ธิดา มหาวงค์ เทศบาล5เด่นห้า 

CN C0016 เด็กชาย กิตติพศ ธารเวท เทศบาล5เด่นห้า 

CN C0017 เด็กหญิง กุลปริยา พัฒนอุดมกิต เทศบาล5เด่นห้า 

CN C0018 เด็กหญิง ขวัญข้าว นวลใย สามัคคีวิทยาคม 

CN C0019 เด็กหญิง จิรฐิดา ณุบาง เทศบาล 5 เด่นห้า 

อัปเดตเมื่อ 25 กรกฎาคม  2565 เวลา 14.30 

น. น. 

• กรุณาตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุลให้ถูกต้อง และจดจำรหัสประจำตัวเพื่อกรอกในแบบฟอร์มคัดลายมือ ผู้เข้าร่วมทุกคน

ท่ีส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และผลงานกระดาษตามเวลาท่ีกำหนดจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์  

• เมือ่สมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความส่งไปท่ีอีเมลตามท่ีลงทะเบียนไว้ ขอให้แสกนเข้ากลุ่มไลน์ จาก QR code 

ตามประเภทท่ีสมัครไว้ หากยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านอีกครั้ง  

• แบบฟอร์มคัดลายมือและแบบตัวอย่างคัดลายมือจะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ใน วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 

• หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Line OA : @OKLS 

 



Page 2 of 13 
 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN C0020 เด็กหญิง ชรัสกนก สิทธิศิรประพันธ์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0021 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุขใส ชะอวด 

CN C0022 เด็กหญิง ญาธิดา ซู วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0023 เด็กหญิง ญานิน อธิสุมงคล จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0024 นาย ฐนกรรญฐ์ รัตนสัจธรรม สฤษดิเดช 

CN C0025 เด็กหญิง ฐานิศรา รูปปั้น ชะอวด 

CN C0026 เด็กหญิง ณชาวดี ชีวางกูล จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0027 เด็กหญิง ณฐมน รุ่งเรือง วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0028 เด็กหญิง ณัชชา กีรติวงศ ์ สมถวิล วิเทศศึกษา 

CN C0029 เด็กหญิง ณัฏฐณัณ อัจฉราพรเพ็ญ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0030 เด็กหญิง ณัฐนิชา นาคำมูล หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

CN C0031 เด็กหญิง ณัฐริสา ชูวังชา ราชโบริกานุเคราะห ์

CN C0032 เด็กหญิง ณัฐวรา ดีช้อย หอวัง 

CN C0033 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พลเย่ียม  เทศบาล5เด่นห้า 

CN C0034 เด็กหญิง ทอฝัน มีนิลดี สาธิตพัฒนา 

CN C0035 เด็กหญิง ทิพย์วิมล สุจริต เซนต์ยอแซฟสกลนคร 

CN C0036 เด็กหญิง ธนศิริ ทวีอภิรดีมั่นคง วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0037 เด็กหญิง นวภัทร อยู่อ่ง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0038 เด็กหญิง บูน ฮุย กี เซนต์ยอแซฟสกลนคร 

CN C0039 เด็กหญิง ปพิชญา ชิระนุรังส ี ราขินีบน 

CN C0040 เด็กหญิง ปภัทร์สิริ สัจธรรมพิทักษ ์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0041 เด็กหญิง ปาณิศา ถาปาบุตร ประชารัฐวิทยาเสริมม 

CN C0042 เด็กหญิง ปาณิสรา เเก้วกระมล ราชินีบน 

CN C0043 เด็กหญิง ปาณิสรา พันธ์ขาว วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0044 เด็กหญิง ปิยะนุช เจียงคำ หอวัง 

CN C0045 เด็กหญิง ปุณณดา วชิรปัญญานนท์ ราชินีบน 

CN C0046 เด็กหญิง พรรชิตา ศรีเก้ือกูล เทศบาลห้าเด่นห้า 

CN C0047 เด็กหญิง พัชรกมล สีป้อ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0048 เด็กหญิง พิมพ์ผการัตน์ ย่ังยืน ตราษตระการคุณ 

CN C0049 เด็กหญิง ภัทรศร ภักด์ิวิไลเกียรติ ราชินีบน 

CN C0050 เด็กชาย ภูริภัทร เขมสุโรจน์ สามัคคีวิทยาคม 
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มัธยมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN C0051 เด็กหญิง รชา ชาญชัยวัฒน์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0052 เด็กหญิง รดามณี อภินิเวศ สามัคคีวิทยาคม 

CN C0053 เด็กหญิง รัญวรินทร์ วัฒน์วรโภคิน สระกะเทียมวิทยาคม 

CN C0054 เด็กหญิง รินรดา ยอดมณีบรรพต สามัคคีวิทยาคม 

CN C0055 เด็กหญิง ลักขิกา มาลัยหวล ราชินีบน 

CN C0056 เด็กหญิง วณิชวรรณ นนท์แสงโรจน์ สฤษดิเดช 

CN C0057 เด็กหญิง วณิศรา ธรรมราช วิทยานุกูลนารี 

CN C0058 เด็กหญิง วรกานต์ อรัญดร ชะอวด 

CN C0059 เด็กหญิง วรรธนพร เหรียญเพ็ชรสุข วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0060 เด็กหญิง วราภรณ์ สิริบุญนิโรจน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0061 เด็กหญิง วริสา เบก่า เทศบาล5 เด่นห้า 

CN C0062 เด็กหญิง วันวิสาข์ ฝั้นพรม เทศบาล๕เด่นห้าเทศบาลนครเชียงราย 

CN C0063 เด็กหญิง วาสนา ฉิมฉ่ำ ชะอวด 

CN C0064 เด็กหญิง วิชญาดา นทีทอง วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0065 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ใจชุ่ม ห้วยแถลงพิทยาคม 

CN C0066 เด็กชาย วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

CN C0067 เด็กหญิง ศดานันท์ ลีลาพัชร กันตังพิทยากร กันตัง 

CN C0068 เด็กหญิง ศิรประภา ช่วยนา อุดรพิทยานุกูล 

CN C0069 เด็กหญิง สิรภัทร บัวลอย OKLS สยามพารากอน 

CN C0070 เด็กชาย สิรวิชญ์ บุญเสงี่ยม เทศบาล5 เด่นห้า 

CN C0071 เด็กหญิง สุนิสา บุราคร ห้วยแถลงพิทยาคม 

CN C0072 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ แสงสว่าง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0073 เด็กหญิง อภิชญา บุญน้อม อุดรพิทยานุกูล 

CN C0074 เด็กหญิง อรภชา มุกดาสนิท วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0075 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ เกษมสมบูรณ์ชัย Concordian International School  

CN C0076 เด็กหญิง อินธิรา  อภิสุนทรกุล เทศบาล 5 เด่นห้า 
  

ดูรายชื่อต่อหน้าถัดไป 
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มัธยมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN C0077 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บุตรัตนะ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

CN C0078 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ ศรัณย์พงศ ์ เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN C0079 เด็กหญิง เปรมิกา จูประจบ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0080 เด็กหญิง เพชรไพลิน เมฆประยูร เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0081 เด็กหญิง เมธาพร ไม้หอม เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0082 เด็กหญิง เรราวดี มิ่งเหล็ก ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0083 เด็กหญิง โชติกานต์ สุทธคุณ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0084 เด็กหญิง กนกวรรณ ปานอุทัย สองพ่ีน้องวิทยา 

CN C0085 เด็กหญิง กนิษฐา ทองทา ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0086 เด็กหญิง กรฎา บุญเพชร เซนต์เทเรซา 

CN C0087 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ พงษ์หิรัญสุชยา อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN C0088 เด็กหญิง กฤตธีรา พูลสวัสด์ิ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0089 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา จันทร์ส่งแสง ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0090 เด็กหญิง กัญญาณัฐ โขงสน่ัน เทศบาล6นครเชียงราย 

CN C0091 เด็กหญิง ขจรรัตน์ มะลิขจร ส.มศว ปทุมวัน 

CN C0092 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เขียนดวงจันทร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

CN C0093 เด็กหญิง จิณห์จุฑา สอนเงิน ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0094 เด็กชาย จิรทิปต์ ท่าทราย สารวิทยา 

CN C0095 เด็กหญิง จิรัฏฐิกา กล้ายประยงค ์ สารวิทยา 

CN C0096 เด็กหญิง จิราพร บำรงุเชาว์เกษม อัสสัมชัญคอนแวนต์บางรัก 

CN C0097 เด็กหญิง จีรนนท์ บัวอุไร สองพ่ีน้องวิทยา 

CN C0098 เด็กหญิง จื๋อฉ๋ิง โฮง สามัคคีวิทยาคม 

CN C0099 เด็กหญิง ชนกานต์ ทองมี เซนต์โยเซฟทิพวัล 

CN C0100 เด็กหญิง ชนิดาภา แสนโคตร สามัคคีวิทยาคม 

CN C0101 เด็กหญิง ชวรัฐ ศรีทองคำ สารวิทยา 

CN C0102 เด็กหญิง ชัญญานันท์ โสภักดี เซนต์เทเรซา 

CN C0103 นางสาว ชุติกาญจน์ พลไธสงค์ เซนต์เทเรซา 

CN C0104 เด็กหญิง ชุตินารถ ถนอมเงิน เซนต์เทเรซา 

CN C0105 เด็กหญิง ฐิรัชยา แสงสุวรรณนภา เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0106 นางสาว ณภัทร ศรลีือชา เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์
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มัธยมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN C0107 เด็กหญิง ณัญชริกา แสงสุวรรณนภา เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0108 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นวลละออง ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0109 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อินทสวัสด์ิ เซนต์เทเรซา 

CN C0110 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ปิงเมือง เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0111 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ทะสุมา ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0112 เด็กหญิง ณัฐรดี อินทวี ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0113 เด็กหญิง ณัฑวิภรณ์ สมบัติปัญญ์ ร้องกวางอนุสร 

CN C0114 เด็กหญิง ณิชารีย์ อิงควรเศรษฐ ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN C0115 เด็กหญิง ด.ญ.พลอยปภัส นัยศิริ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0116 เด็กหญิง ด.ญ.มนัสนันท์ ศรีกัน ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0117 เด็กหญิง ดารินทร์ ศรีอินทวรรวงค ์ สารวิทยา 

CN C0118 เด็กหญิง ทิพรดา แก้วปลายคลอง ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0119 เด็กหญิง ธนัชญา สุธีเวคิน เซนต์เทเรซา 

CN C0120 เด็กหญิง ธนันทร์ญา ถวัลย์รัตน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0121 เด็กหญิง ธัญชนก ฉิมพ่วง ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0122 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ วัชระอริยะกุล สารวิทยา 

CN C0123 เด็กหญิง นภัสสร คุ้มพูล เซนต์เทเรซาหนองจอก 

CN C0124 เด็กหญิง นันทยา ไตรเมศ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0125 เด็กหญิง นันธิตา จันทกุมมาร เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN C0126 เด็กหญิง นิฐากร สดใสปิ่นเพ็ชร ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0127 เด็กหญิง บงกชพร อินต๊ะนอน ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0128 เด็กหญิง บี พรมมา เครือหวายวิทยาคม 

CN C0129 เด็กหญิง ปณิฏฐา สุคนธมาส ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0130 เด็กหญิง ปณิตา ชลสินธ์ุ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0131 เด็กหญิง ปทิตตา แก้วกระมล ราชินีบน 

CN C0132 เด็กหญิง ปนัสยา อุตรนาค ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0133 เด็กชาย ประสิทธ์ิ เซิบรัมย์ วันทรงธรรม 

CN C0134 เด็กหญิง ปราชญ์ จินาเฟย สารวิทยา 

CN C0135 เด็กหญิง ปราณปรียา กถาไชย จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0136 เด็กหญิง ปวริศา ผินนอก เซนต์เทเรซา 

CN C0137 เด็กหญิง ปิยะพร เลิศจันทรางกูล ร้องกวางอนุสรณ ์
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CN C0138 เด็กหญิง พรไพลิน วงค์ประเสริฐ ราชโบริกานุเคราะห ์

CN C0139 เด็กหญิง พรนัชชา นิลแก้วดี สองพ่ีน้องวิทยา 

CN C0140 เด็กหญิง พรรษชล ธนะเสวี เทศบาล5เด่นห้า 

CN C0141 เด็กหญิง พริมญาดา ขันโต เซนต์เทเรซา 

CN C0142 เด็กหญิง พัชรพร คชินทร สองพ่ีน้องวิทยา 

CN C0143 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เสาว์แก้ว เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN C0144 เด็กหญิง พาขวัญ จินตจิรพันธ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก 

CN C0145 เด็กหญิง พิชญา สุขอุดม ราชโบริกานุเคราะห ์

CN C0146 เด็กหญิง พิชญา สุวรรณประภา เทศบาล5เด่นห้า 

CN C0147 เด็กหญิง พิชญาภา จ๋าวรรณกาศ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0148 นางสาว พิมญาดา สว่างภักดี เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0149 เด็กหญิง พิมพ์ฐดา ชุติกุลบริสุทธ์ิ วัดทรงธรรม 

CN C0150 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา จันทร์คง ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0151 เด็กหญิง ภัทราพร บุตรอินทร ์ สมเด็จพิทยาคม 

CN C0152 เด็กหญิง ภัทราพรรณ หลวงนิหาร เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0153 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ลีรัตนชัยกุล เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0154 เด็กหญิง มธุรา ชัยทัศน์ สามัคคีวิทยาคม 

CN C0155 เด็กหญิง มนปริยา ทาวงษ์ เชนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0156 เด็กหญิง มุกตาภา สุขกลับ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0157 เด็กชาย รัชชานนท์ แสนโยธา ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0158 เด็กหญิง รุ่งนภา ทาสอน เทศบาล5เด่นห้า 

CN C0159 เด็กหญิง ลักษิกา บุญสิทธ์ิ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0160 เด็กหญิง วนัชพร นาคอาจหาญ เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN C0161 เด็กหญิง วรดา ปิยะทรงชัย วัดทรงธรรม 

CN C0162 เด็กหญิง วรรณทนา แสงวิโรจน์ชัย ศรีธรรมราช 

CN C0163 เด็กหญิง วรินรำไพ พานิชอัตรา ราชินีบน 

CN C0164 นางสาว วาสินี คงนมนาน วังจันทร์วิทยา 

CN C0165 เด็กหญิง วิรากานต์ กุลศรี ศรีธรรมราชศึกษา 

    

CN C0167 เด็กหญิง ศรัณยธรณ์ ปาละคเชนทร์ ศรีธรรมราขศึกษา 

CN C0168 เด็กหญิง ศรันยา เสริมแสง เซนต์เทเรซา 
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CN C0169 นางสาว ศรินทร์รตา หุตายน อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN C0170 เด็กหญิง ศศิประภา เดชชัยยศ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0171 เด็กหญิง ศศิภา ทุนนาม เซนต์เทเรซา 

CN C0172 เด็กหญิง ศิราณี พันธ์ุดี ร้องกวางอนุสรณ ์

CN C0173 นางสาว ศิริวรรณ ภารา วังจันทร์วิทยา 

CN C0174 เด็กหญิง สโรชา ยอดสมนา เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN C0175 เด็กหญิง สาวดี ทุมมาลี เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN C0176 เด็กหญิง สาวิตรี ผะคังคิว เซนต์เทเรซา 

CN C0177 เด็กหญิง สุกัญา ทับแจ่ม เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0178 เด็กหญิง สุทธิชา ปานดำ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0179 เด็กหญิง สุทธิดา พืชนุกูล ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0180 เด็กหญิง สุภาวีร์ สาธร ี ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0181 เด็กหญิง อชิรดา วจนะคุณากร วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0182 เด็กหญิง อภิญญา มีชั้นช่วง อุดรพิทยานุกูล 

CN C0183 เด็กหญิง อมรรัตน์ กระบิน ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0184 เด็กหญิง อรวณิชยา เชื้อเมืองพาน เทศบาล 5 เด่นห้า 

CN C0185 เด็กหญิง อริสา งามจิต สามัคคีวิทยาคม 

CN C0186 เด็กหญิง อลิศศา โสมประโคน เซนต์เทเรซา หนองจอก 
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CN C0187 เด็กหญิง พิมพ์ลภัท อุดมสิทธิพัฒนา เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN C0188 เด็กหญิง เกศมุก ตันศิริ เซนต์เทเรซา หนองจอก 

CN C0189 เด็กหญิง ณิชศรชัต์ ภิรมย์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ ์

CN C0190 เด็กหญิง พิชญาภา รอดรัศม ี เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 

CN C0191 นางสาว บวรลักษณ์ น่าวรพรรณ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0192 เด็กหญิง อธิชา ชัยแสง เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0193 เด็กชาย ศุภชัย ลัดดาพันธ์ุ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0194 เด็กหญิง รัชดาการณ์ บัวสิงห ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0195 เด็กหญิง พรธิดา จันทินมาทร เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0196 เด็กหญิง วลัยพร กาจุ้ม เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0197 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ แซ่ล ี เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0198 เด็กหญิง สาธิมน ศิริวงค ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0199 เด็กหญิง จิ้งญ๋า แซ่ไล่ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0200 นาย ชางผิง แซ่เฉิน เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0201 เด็กหญิง ณัฐปวีณ ์กาฬภักดี เบ็ญจะมะมหาราช 

CN C0202 เด็กหญิง พิมพกานต์ จันยะนัย จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0203 เด็กหญิง วิภาดา รุ่งเรืองศักด์ิ บ้านน้ำโจน 

CN C0204 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินทรารถศร ปากพลีวิทยาคาร 

CN C0205 เด็กชาย เคนสุเกะ คิริโยช ิ พระแม่มารีพระโขนง 

CN C0206 เด็กหญิง ชัญญ์ญาณ์ อานนท์กิจพานิช พระหฤทัยดอนเมือง 

CN C0207 เด็กหญิง กานต์วิชญา สามารถ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN C0208 เด็กหญิง ชนัญชิดา จันทา พระหฤทัยดอนเมือง 

CN C0209 เด็กหญิง กุลธิตา สมพันธ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN C0210 เด็กหญิง ปิยวรรณ มีโสภา ยางอู้มวิทยาคาร 

CN C0211 เด็กหญิง ลลิดา บุรีเพีย ยางอู้มวิทยาคาร 

CN C0212 เด็กหญิง ณัฐติกา โพทอง ยางอู้มวิทยาคาร 

CN C0213 เด็กหญิง กนกวรรณ จรุงพันธ์ ยางอู้มวิทยาคาร 

CN C0214 เด็กหญิง ปัณรวี ผ่องเคหา ราชินีบน 

CN C0215 เด็กหญิง ปรีดียาพรรณ ยุคันต์ ราชินีบน 

CN C0216 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทีฆโสตถิกุล วัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 

CN C0217 เด็กชาย กรภัทร บุญสว่าง ศรีธรรมราชศึกษา 
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CN C0218 เด็กหญิง ปรินทร พูลช่วย ศรีธรรมราชศึกษา 

    

CN C0220 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทุ่มทอง ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0221 เด็กหญิง ภัททิยา พงศ์สุริยา ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0222 เด็กหญิง นันทนัช การะบัน ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0223 เด็กหญิง ศศิวิมล สริิวัฒน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0224 เด็กหญิง ภูริตา ไตรรัตน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0225 เด็กหญิง ภูษณิศา สิทธิพงศ ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0226 เด็กหญิง ประภาพัชร ลรีัตนนุรัตน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0227 เด็กหญิง พุฒิดา ไชยจิตต์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0228 เด็กหญิง วาลิมา อินนุพัฒน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0229 เด็กหญิง พิชญาภา ปุ้ยมนต์ ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0230 เด็กหญิง ณัฐนรี ศรีวิเชียร ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0231 เด็กหญิง ธันชนก เรืองเชื้อเหมือน สองพ่ีน้องวิทยา  

    

CN C0233 เด็กหญิง ศุภิสรา เอกผาชัยสวัสด์ิ สุคนธีรวิทย์ 

CN C0234 เด็กหญิง สุภัสสร อุชะกะ หนองบัว 

CN C0235 เด็กหญิง จิรัชยา ชมภูนิช อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

CN C0236 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา มานะจิตประเสริฐ อัสสัมชัญคอนแวนต์บางรัก 

CN C0237 เด็กหญิง ภัทรพร ขจรพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี 

CN C0238 เด็กหญิง สุมิตรา เชตรี อัสสัมชัญศึกษา 

CN C0239 เด็กหญิง ณัฐธิดา ย่ิงยง ศรีธรรมราชศึกษา 

CN C0240 เด็กหญิง ชนนิศา ปัญญาโรจน์ OKLS สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต 

CN C0241 เด็กหญิง ทัชชกร สุขภริมย์เกษม OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 

CN C0242 เด็กชาย ณัฐภัทร สุภวิทยากรณ ์ OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 

CN C0243 เด็กชาย วรินทร สุภวิทยากรณ์ OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 
 

 

 

 

ดูรายชื่อต่อหน้าถัดไป 
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CN C0244 เด็กหญิง กชพร รุ้งสุวรรณ OKLS สาขาพาราไดซ์พาร์ค 

CN C0245 เด็กหญิง กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ 

CN C0246 เด็กชาย ฐิติวุฒิ เจนวงศ์ไพศาล OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ 

CN C0247 นางสาว พัณณิตา คำเห็น เซนต์เทเรซา 

CN C0248 เด็กหญิง ลภาภัทร มนตร ี เซนต์เทเรซา 

CN C0249 เด็กหญิง สุพัตรา หลินภู เซนต์เทเรซา 

CN C0250 เด็กหญิง ชนัฐปภา เดชประมวลพล เดชะปัตตนยานุกูล 

CN C0251 เด็กหญิง ธิดาวรรณ ดำนุ้ย เดชะปัตตนยานุกูล 

CN C0252 เด็กหญิง นฏวรรณ แดงแท้ เดชะปัตตนยานุกูล 

CN C0253 เด็กหญิง ม่งเจิน แซ่เจียว เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0254 เด็กหญิง วรนิษฐา พงศ์วิสัยทัศน์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0255 เด็กหญิง สิราวรรณ วงศษ์าคำ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

CN C0256 เด็กชาย พิทักษ์พงศ์ จันทคนธ์ เสรีศึกษา 

CN C0257 เด็กหญิง ภัทราพร งามสง่า เสรีศึกษา 

CN C0258 เด็กหญิง สิริวิมล สุขสีฟัน เสรีศึกษา 

CN C0259 นางสาว หุ้ยญิน จอง เสรีศึกษา 

CN C0260 เด็กหญิง อรจิรา จันดากุล เสรีศึกษา 

CN C0261 เด็กหญิง ขัตติยาภรณ์ ศาลาดี ขุมพลวิทยาสรรค์ 

CN C0262 เด็กหญิง ชนากานต์ ศรีสกุล จอมสุรางค์อุปถัมภ ์

CN C0263 เด็กหญิง ปารีญา ราชวงษ ์ จอมสุรางต์อุปถัมภ ์

CN C0264 เด็กหญิง ปาณกวิน ธรรมหมื่นยอง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

CN C0265 เด็กหญิง ชนกนันท ์ฤทธิรณ ชุมพลวิทยาสรรค ์

CN C0266 เด็กหญิง พักตร์พิไล นครชัย ชุมพลวิทยาสรรค ์

CN C0267 เด็กหญิง ณัฐวรา ภูมิโคกรักษ ์ ด่านขุนทด 

CN C0268 เด็กหญิง พรไพลิน สุ่มมาตย์ ด่านขุนทด 

CN C0269 นางสาว มนัสนันท์ ฐาปนะพงศ์ นานาชาติรักบี้ 

CN C0270 เด็กหญิง กนกวรรณ รุ่งสวัสด์ิมงคล บ้านสวนอุดมวิทยา 

CN C0271 เด็กหญิง จุฬาพร สุขสวัสด์ิ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN C0272 เด็กชาย พงศธร บัวพ่ึงพันธ์ุ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN C0273 เด็กหญิง วิภูษิตา สุภาผล พระหฤทัยดอนเมือง 

CN C0274 เด็กชาย ศุภศษิฏ์ จันทร์ไพบูลย์กิจ พระหฤทัยดอนเมือง 
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CN C0275 เด็กหญิง เกศแก้ว ทรงสวัสด์ิวงศ์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0276 เด็กชาย เตมีย์รักษ์ วงศ์อาชีวะ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0277 เด็กหญิง เมธาพร สืบศักด์ิวงศ์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0278 เด็กหญิง เมธินี ทรงสัตย์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0279 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สมงาม พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0280 เด็กชาย โยนาธาน สันติ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0281 เด็กหญิง กุลนัดดา พินิจมนตรี พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0282 เด็กหญิง จิรวรรณ ศักด์ิเจริญชัยกุล พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0283 เด็กหญิง ชัญญภัฏ เก้ือรอด พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0284 เด็กหญิง ญาทิชาพัฒน์ สิริโรจน์เดชาภัทร พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0285 เด็กหญิง ฐิติพร แซ่ท่อ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0286 เด็กหญิง ณัฐชญา แซ่หวัง พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0287 เด็กหญิง ณัฐชญา สุวรรณ์ประไพ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0288 เด็กหญิง ณัฐชฎา วิกรวิทย์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0289 เด็กหญิง ณัฐนันท ์สุริย์วิริยะ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0290 เด็กหญิง ทิพยธิดา เขียวชอุ่ม พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0291 เด็กชาย นบนท ีธีรสิรานนท์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0292 เด็กหญิง นำพร สืบทายาท พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0293 เด็กหญิง ปารุดา อ่อนสุวรรณ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0294 เด็กหญิง พัชรา บุญลือ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0295 เด็กหญิง พัชริดา กัลยารอง พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0296 เด็กหญิง ฟ้าใส แซ่เล่า พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0297 เด็กหญิง รักษิตา พลายบัว พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0298 เด็กหญิง ศรสวรรค์ วงค์สถานนท์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0299 เด็กหญิง ศรันย์กร คงเกียรติกุล พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0300 เด็กหญิง ห่อทอง ครองยุติ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0301 เด็กหญิง อัยรดา ขันแก้ว พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0302 เด็กชาย อาชา กาก ี พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN C0303 เด็กหญิง น้ำทิพย์ จำใจ มัธยมวิทยา 

CN C0304 เด็กชาย ภูริวัฒน์ นันต๊ะภาพ มัธยมวิทยา 

CN C0305 เด็กหญิง วิรญา ตาคำ มัธยมวิทยา 
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CN C0306 เด็กหญิง กิตติยา อินทสิทธ์ิ ยอแซฟอยุธยา 

CN C0307 เด็กหญิง ชนิดาภา พลคะชา ยอแซฟอยุธยา 

CN C0308 เด็กหญิง ณฐมน หงษ์ทอง ยอแซฟอยุธยา 

CN C0309 เด็กหญิง ณัฐธิดา คำแก้ว ยอแซฟอยุธยา 

CN C0310 เด็กหญิง ณัฐภัสสร ผิวเณร ยอแซฟอยุธยา 

CN C0311 เด็กหญิง ณัฐรดา ยาชัยยะ ยอแซฟอยุธยา 

CN C0312 เด็กหญิง ภูษณิศา ภูมาศวิน ยอแซฟอยุธยา 

CN C0313 เด็กหญิง มณฑกานต์ ธรรมภารา ยอแซฟอยุธยา 

CN C0314 เด็กชาย รณกร นรสงิห ์ ยอแซฟอยุธยา 

CN C0315 เด็กชาย รัชชานนท์ เหมือนสกุล ยอแซฟอยุธยา 

CN C0316 เด็กหญิง สโรชินี ทินกร ยอแซฟอยุธยา 

CN C0317 เด็กหญิง อัญชณา กล่อมฤทธ์ิ ยอแซฟอยุธยา 

CN C0318 เด็กหญิง กานต์ชนก ถือทอง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

CN C0319 เด็กหญิง ประภาศริิ เบ็ญจกาญจน์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

CN C0320 เด็กหญิง อรกต พรหมเกิด ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

CN C0321 เด็กหญิง จิรัฐิพร อ่อนระยับ ฤทธิยะวรรณาลัย 

CN C0322 เด็กหญิง ณัฐจิราภา จันทรประภา ฤทธิยะวรรณาลัย 

CN C0323 เด็กหญิง เพ็ญอุษา สินสุขประเสริฐ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0324 เด็กหญิง ณธิดา ปิยะรัตน์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0325 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี วิรัชพิสิฐ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0326 เด็กหญิง ณัฐณิชาช์ เหรียญรักวงศ ์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0327 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ หิรัญโรจน์ปชา วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0328 เด็กหญิง ธนัชพร ย้ิมย่อง วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0329 เด็กหญิง พาขวัญ สำเร็จ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0330 เด็กหญิง สิริกานต์ ศิรินันท์ธนานนท์ วัฒนาวิทยาลัย 

CN C0331 เด็กหญิง เขมิกา พรพาที วัดทรงธรรม 

CN C0332 เด็กหญิง ชนิสรา จันทร์เวียง วัดท้องคุ้ง 

CN C0333 เด็กหญิง ธนัญชนก เทพวงษ์ ศึกษานารีวิทยา 

CN C0334 เด็กหญิง มัญชุวีร์ ศักด์ิชนะลายา ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก 

CN C0335 เด็กหญิง วรวดี สุนทราทรพิพัฒน์ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

CN C0336 เด็กหญิง ตู้พลอย ตู้จินดา สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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CN C0337 เด็กหญิง นันท์นภัส แสงมูล สามเสนวิทยาลัย 

CN C0338 เด็กชาย กัณวัฒน์ พูนเกษม สายปัญญา 

CN C0339 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ สันติวิริยะกุล หัวไทรบำรุงราษฎร ์

CN C0340 เด็กหญิง ธีรกานต์ วังอภิสิทธ์ิ อัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก 

CN C0341 เด็กหญิง ชิดชนก บุญนาค อัสสัมชัญธนบุรี 

CN C0342 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เหล่าสินชัย อัสสัมชัญธนบุรี 

CN C0343 เด็กหญิง พิมพ์มาดา กาญจนวาริน อัสสัมชัญธนบุรี 

CN C0344 เด็กหญิง ภัทราพร รุ่งชลชวลิต อัสสัมชัญธนบุรี 

CN C0345 เด็กหญิง ธัญชนก สิริสิทธิโชค อัสสัมชัญศึกษา 

CN C0346 เด็กหญิง โมณิกา คุรุวาณิชย์ อัสสัมชัญศึกษา 

CN C0347 เด็กหญิง ณัญชยา วัฒนาดิลกกุล อัสสัมชัญศึกษา 

CN C0348 เด็กหญิง ปวีณ์ญาดา สุจิตธรรมวงศ ์ อัสสัมชัญศึกษา 

CN C0349 เด็กหญิง พัณณิน ภูจักรงาม อัสสัมชัญศึกษา 

CN C0350 เด็กหญิง ศรุตา อดิศรเดโช อัสสัมชัญศึกษา 

CN C0351 เด็กหญิง อภิบด ีศิรินาม อัสสัมชัญศึกษา 

CN C0352 เด็กหญิง เมษามณ ีถนัดแดนไพร ชุมชนบ้านพบพระ 

CN C0353 เด็กหญิง วรวรรณ ก่อจิตไพบูลย์ ชุมชนบ้านพบพระ 

CN C0354 เด็กชาย ชวิน ฐาปนะพงศ์ นานาชาติ รักบี้ 

CN C0355 เด็กชาย ธนกร ประสพงาม อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN C0356 เด็กชาย สุวพิชญ์ คูณวัต อัสสัมชัญ ศรรีาชา 
 

 

 


