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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  

 

 

 

 

 

บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

CN E0001 นาง Thanawan. Phujomdao  ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0002 นางสาว เกศกนก ยะพรม นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0003 นางสาว เจนจิรา แอ่งบัวใหญ่ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0004 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วเพชร คุณคร ู

CN E0005 นางสาว ไอชิตา ถาสอสุด นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0006 นางสาว กณิตฐา หัตถวิจิตรกุล ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0007 นางสาว กนกพร วงศ์สิปปกร พนักงานบริษัท 

CN E0008 นางสาว กมลรัตน์  ธารณภัทร ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0009 นางสาว กาญจนา ศานติศิลากุล รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0010 นางสาว กานต์รวี เรืองสินศักด์ิ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0011 นาย กิตติชัย สมพงษ์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0012 นางสาว กิติยาภรณ์ ฤทธิแสง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0013 นาย กิรพัฒน์ กิ่งทอง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0014 นางสาว ขวัญธิดา อ่างบุญตา คุณคร ู

CN E0015 นางสาว จันทรา   เพ็งแจ่ม คุณคร ู

CN E0016 นางสาว จินตหรา เจริญกิจวัฒนากุล รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0017 นางสาว ชนาพร สุดบูชาศักด์ิ  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0018 นางสาว ชนิกา นามสำโรง - 

CN E0019 นาย ชัชนันท์ ชื้อสกุลเจริญ นักเรียน / นักศึกษา 

อัปเดตเมื่อ 30 มิถุนายน  2565 เวลา 15.00 น. 

• กรุณาตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุลให้ถูกต้อง และจดจำรหัสประจำตัวเพื่อกรอกในแบบฟอร์มคัดลายมือ ผู้เข้าร่วมทุกคน

ท่ีส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และผลงานกระดาษตามเวลาท่ีกำหนดจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์  

• เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความส่งไปท่ีอีเมลตามท่ีลงทะเบียนไว้ ขอให้แสกนเข้ากลุ่มไลน์ จาก QR code 

ตามประเภทท่ีสมัครไว้ หากยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านอีกครั้ง  

• แบบฟอร์มคัดลายมือและแบบตัวอย่างคัดลายมือจะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ใน วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 

• หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Line OA : @OKLS 
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บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

CN E0020 นางสาว ชาณิดา ยอดเพชร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0021 นางสาว ชีวจิต จำวัน - 

CN E0022 นางสาว ซูฮานี  อูเซ็ง คุณคร ู

CN E0023 นางสาว ญาณิศา นวลบุดดี พนักงานบริษัท 

CN E0024 นางสาว ฐิติกาญจน์ เหมือนดี นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0025 นาย ณัฏฐชัย มณีนูญธวัฒน์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0026 นางสาว ณัฐกานต์ สุนทรารักษ์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0027 นางสาว ณัฐนุช โสมาบุตร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0028 นาย ณัฐภูมิ มณีกรด พนักงานเอกชน 

CN E0029 นางสาว ณัฐลดา ค้าเจริญ คุณคร ู

CN E0030 นางสาว ดวงนภา หมี่เชกู่ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0031 นางสาว ทัศนีย์  บุดดีคำ คุณคร ู

CN E0032 นาย ธนกฤต เชียงเเทน นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0033 นางสาว ธนพร   แสงนวลฉาย คุณคร ู

CN E0034 นางสาว ธนัชชา เกตุตุ้ม รับจ้าง 

CN E0035 นางสาว ธนัชชา หนูปาน รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0036 นางสาว นภัสวรรณ  ตันติบวร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0037 นางสาว นิตยา  ฤทธ์ิจรูญ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0038 นางสาว บุณณดา ทองธรรมชาติ ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0039 นางสาว ปฏิญญา   สุตะวงค์ คุณคร ู

CN E0040 นางสาว ปฐมาภรณ์ เนียมศิร ิ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0041 นางสาว ปภาวดี ผิวมณี นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0042 นางสาว ปานฤทัย ฝอยทอง คุณคร ู

CN E0043 นางสาว พรทิพย์ เม่นคง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0044 นางสาว พรรณทิพา เสวิสิทธ์ิ คุณคร ู

CN E0045 นางสาว พรรณิภา คนดี อัตราจ้าง 

CN E0046 นางสาว พรรัตน์ แท่นประทุม พนักงานบริษัท 

CN E0047 นางสาว พัชรพร สืบเสาะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

CN E0048 นางสาว พัชราภรณ์ อักษรสิทธ์ิ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0049 นางสาว พิมพ์ชนก มังตา รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0050 นางสาว พิมพ์นิภา ภิราษร คุณคร ู
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บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

CN E0051 นางสาว พิมพ์ประภา จันทิมา คุณคร ู

CN E0052 นางสาว พิมพ์อร ห่อทรัพย์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0053 นางสาว มนฤดี รุ่งเรือง นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0054 นางสาว ยดา ลีตะกานนท์ชัย รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0055 นางสาว รัชญา อ่อนมณี รับจ้าง 

CN E0056 นาง รัตนา ศิริแสน รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0057 นางสาว รุ่งสริิพร เบญจะวานิช ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0058 นางสาว วริฏฐา เทพนิมิตร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0059 นางสาว วริษา  ปรสันติสุข คุณคร ู

CN E0060 นาย วัสสพันธ์ กุนทรมโนสิทธ์ิ พนักงานบริษัท 

CN E0061 นางสาว ศรพรหม ปิ่นประยูร ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0062 นางสาว สกลสุภา อัตถโกวิทย์วงศ์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0063 นาย สมวศิณ อุดมผล พนักงานบริษัท 

CN E0064 นาย สรวิศ เร้าอนุรักษ ์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0065 นาย สาธิต กลับขัน รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0066 นางสาว สิตานัน ลิ้มประยูรวงศ์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0067 นางสาว สิริกร สิมะแสงยาภรณ ์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0068 นางสาว สุชาดา เฮงเจริญ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0069 นางสาว สุพัตรา ต้นกันยา พนักงานบริษัท 

CN E0070 นางสาว หัทยา จันทสิโร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0071 นางสาว อรอุมา  พรมตา รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0072 นางสาว อริสรา ประทุมจิตร ์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0073 นาง อัจฉราพร  ด่อนจันทร์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0074 นางสาว อัจฉริยา โพธ์ิศรี คุณคร ู

CN E0075 นางสาว อาทิตยา  ทาสิมมา คุณคร ู
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บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

CN E0076 นางสาว โสภา สมไทย คุณคร ู

CN E0077 นางสาว ณัชชา อ่วมเจริญ คุณคร ู

    

CN E0079 นางสาว ถนอมรัตน์ แซ่ทั้ง คุณคร ู

CN E0080 นาย ธนพัฒน พัฒนทอง คุณคร ู

CN E0081 นางสาว ปิยธิดา ศรีวะรมย์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0082 นางสาว พัณณิตา กิตติเจริญสินชัย นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0083 นางสาว พัทธ์ธีรา โชคมานุสรณ ์ ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0084 นางสาว วรัญญา ขิกขำ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0085 นางสาว วันสิริ เปลื้องผล คุณคร ู

CN E0086 นางสาว พรรณทิพา เสวิสิทธ์ิ คุณคร ู

CN E0087 นางสาว จุฑามาศ ทรัพย์ศิร ิ พนักงานบริษัท 

CN E0088 นางสาว ชลิตา ทวียนต์เนรมิตร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0089 นางสาว ฑัศนวรรณ วารินทร์ คุณคร ู

CN E0090 นางสาว ตวงพร รุ่งโรจน์เลิศกวิน ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0091 นางสาว ภัทรวดี จิตจักร์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0092 นางสาว ศจีรัตน์ เรืองไชยฤทธ์ิ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0093 นางสาว อภิญญา บุญวงษ์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายช่ือต่อหน้าถัดไป 
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บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

CN E0094 นางสาว เกศินี ศรีพลไกร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0095 นางสาว กมลวรรณ ปราณันต์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0096 นาง กัญญาภัค อาษา รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0097 นางสาว กิรณา วณิชเสถียร พนักงานบริษัท 

CN E0098 นางสาว จณิสตา แก้วศรีจันทร์ รับจ้าง 

CN E0099 นางสาว จินต์จุฑา อู่อรุณ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0100 นางสาว จุฑามาศ ตุ้มอ่อน นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0101 นางสาว ชลฤดี ใจจิตเปี่ยม นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0102 นาย ณภัทร ต้ังเสรีมั่นคง พนักงานบริษัท 

CN E0103 นางสาว ณัชชนม์ ชำนาญเวช คุณคร ู

CN E0104 นางสาว ณัฐพร เครือแก้ว รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0105 นางสาว ณัฐพร คล้ายอ่อน นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0106 นางสาว ณัฐริกา คำจันทร ์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0107 นางสาว ณัฐสุดา ทอนทรัพย์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0108 นางสาว ธัญชญาภรณ์ ธิมายอม รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0109 นางสาว ธีรดา จิตรบำรุง คุณคร ู

CN E0110 นางสาว ธีรพรรณ ประเสริฐธีรพงค ์ ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0111 นางสาว นางสาวเรือนรัตน์ เพ็ชรประจำ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0112 นางสาว นิตยา ฤทธ์ิจรูญ ธุรกิจส่วนตัว 

CN E0113 นางสาว นิรชา จุมพล รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0114 นาง ประภัสสร ฐาปนะพงศ ์ ผู้ปกครอง 

CN E0115 นางสาว ปานทิพย์ สุริยะรัตนพรหม รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0116 นางสาว พรชนัน ชุ่มแจ่ม นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0117 นางสาว พุทธิมน เดชกระจ่าง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0118 นาง ภริดา มาทานี ฟรีแลนซ์ 

CN E0119 นางสาว ภัทรชล ฐิติพงศป์ระภัทร นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0120 นาย มนตรี สารทไทย รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0121 นางสาว รัชวรรณ ว่องจริงไว รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0122 นางสาว รัฐพร ศิริพันธ์ุ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0123 นางสาว ลภัสรดา จีนาภักด์ิ พนักงานบริษัท 

CN E0124 นาง วรรณภา ชะตารุ่ง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
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บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

CN E0125 นาย วสันต์ จิรวงศ์รุ่งเรือง นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0126 นางสาว วิภาดา ทองธรรมสิร ิ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0127 นางสาว วิลดา โกษากุล นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0128 นางสาว ศรัณย์พร รุง่หิรัญวัฒน์ นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0129 นาง ศิรินทร์ทิพย์ วรรณภักตร ์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0130 นางสาว สายรุ้ง จีนเพชร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0131 นางสาว สุธิตา ออกรรัมย์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0132 นาย อลัน ฮุน นักเรียน / นักศึกษา 

CN E0133 นางสาว อัญเชิญ จันทรอภิชาติกุล รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

CN E0134 นางสาว อัญชลิกา ไกรบริรักษ ์ พนักงานบริษัท 

CN E0135 นางสาว พรหมพร ไกยนารถ นักเรียน / นักศึกษา 

 

 


