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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) 

 

 

 

 

  

ประถมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP A0001 เด็กหญิง เฌอปราณทิวา ชูเพ็ง เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

JP A0002 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เขาทอง เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

JP A0003 เด็กชาย พีรฑรรศ อศัวเหม Thai-Singapore International School 

JP A0004 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ไกรราช เสรีศึกษา 

JP A0005 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แก้วท้วม เสรีศึกษา 

JP A0006 เด็กหญิง มนต์สิชา สุคนธรังส ี เสรีศึกษา 

JP A0007 เด็กชาย ฐิติพงศ์ ไทยเจริญ เสรีศึกษา 

JP A0008 เด็กหญิง จาฏุพัจน์ บัวสุข เสรีศึกษา 

JP A0009 เด็กชาย อาชวิน ศรีชาหลวง เสรีศึกษา 

JP A0010 เด็กชาย ณัฐพัชร์ แสนประเสริฐ ศิริเพ็ญ 

JP A0011 เด็กชาย ดาณา วงศ์บริสุทธ์ิ ศิริเพ็ญ 

JP A0012 เด็กหญิง ดีณ ีมุมณี ศิริเพ็ญ 

JP A0013 เด็กชาย เธียรวิทย์ จันทร์พิชัย บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0014 เด็กหญิง แพรวชญา จันทร์พายัพ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0015 เด็กหญิง แพรวชมพู โชคภาคุณวุฒิ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0016 เด็กหญิง กมลวรรณ มะปรางก่ำ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0017 เด็กหญิง กรวรรณ คงสิบ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0018 เด็กชาย จิรัฎฐ์ เกียรติปกรณ ์ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0019 เด็กหญิง ชนิสรา มุขสาร บ้านไผ่ประถมศึกษา 

• 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 

 อัปเดตเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. 
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ประถมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP A0020 เด็กหญิง ธนพร โคกแดง บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0021 เด็กหญิง ธนวดี นามมุงคุณ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0022 เด็กหญิง ธารา พรหมขวัญจิตร์ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0023 เด็กหญิง บุณฑริกา หินฝน บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0024 เด็กหญิง ประภัสสร สีสังข ์ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0025 เด็กหญิง พรพิมล นามเคน บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0026 เด็กหญิง พิชญา ทองวิเศษ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0027 เด็กหญิง ภัชรีญา บุตรศรีภูม ิ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0028 เด็กหญิง ภัทราวดี พลนวน บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0029 เด็กหญิง รักษิตา โฉสูงเนิน บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0030 เด็กหญิง วารี พรหมขวัญจิตร ์ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0031 เด็กหญิง ศศิมาภรณ์ ถวิลผล บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0032 เด็กหญิง ศิรัญญาภรณ์ เสมเหลา บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0033 เด็กหญิง สิรินภา ผิวเรือง บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0034 เด็กหญิง สิริวิมล วิถีเทพ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

JP A0035 เด็กหญิง เพียรพิรญาณ จันทร์ย้น ศิริเพ็ญ 

JP A0036 เด็กชาย กิติทัต จิตรานุกิจกุล ศิริเพ็ญ 

JP A0037 เด็กชาย ณัฐนนท์ พงศ์จารุวัตร ศิริเพ็ญ 

JP A0038 เด็กชาย ณัฐภณ มัวร์ ศิริเพ็ญ 

JP A0039 เด็กชาย ปัณณธร แซ่โค้ว ศิริเพ็ญ 

JP A0040 เด็กชาย พีรวิชญ์ มหาพันตร ี ศิริเพ็ญ 

JP A0041 เด็กชาย ภวัต พุ่มบ้านเซ่า ศิริเพ็ญ 

JP A0042 เด็กชาย ภากร ฮาเซกาว่า ศิริเพ็ญ 

JP A0043 เด็กชาย ภูริญ์ วิชานศวกุล ศิริเพ็ญ 

JP A0044 เด็กชาย ริทสึกิ สึโบอุจิ ศิริเพ็ญ 

JP A0045 เด็กชาย วีรภัทร์ พานทอง ศิริเพ็ญ 

JP A0046 เด็กชาย ศุภชัย สุขแสงจันทร ์ ศิริเพ็ญ 

JP A0047 เด็กหญิง สรัลลักษณ์ เซ็งแซ่ ศิริเพ็ญ 

JP A0048 เด็กชาย ภูวิช แก้วแกมจันทร ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 

JP A0049 เด็กหญิง วรมน แก้วแกมจันทร ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 

JP A0050 เด็กหญิง ภัทรพร เป็งจันทร์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

JP A0051 เด็กหญิง อรวรา แดงแก้ว เสรีศึกษา 
 


