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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0001 นางสาว เกตุชญา เติมวิวัฒน์ วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0002 นางสาว เจนิสา นุงกระโทก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

JP B0003 เด็กหญิง เตชินี ชวลิตถิรคุณ วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0004 นางสาว เบญญาภา โกรินทร์ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี

JP B0005 นางสาว เปรม ปัญญาโฉม สาพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0006 นางสาว เพชรลดา บุญมี ศรธีรรมราชศึกษา 

JP B0007 นางสาว เพียงอัมพร ประสิทธ์ิหิรัญ เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0008 นางสาว เมลินี  ทรัพย์สิน เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0009 นางสาว แพรววา ขจิตพรพันธ์ สตรีวัดอัปสรสวรรค ์

JP B0010 นางสาว โยษิตา ไชยเลิศ กุฉินารายณ์ 

JP B0011 นาย ไกรศร จันทร์ตากอง ราชสีมาวิทยาลัย 

JP B0012 นาย ไรวินทร์ ระวังชื่อ สุรวิทยาคาร 

JP B0013 นางสาว กชพรรณ แก้วสอาด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 

JP B0014 นางสาว กนกกร สิงห์ส ุ มุกดาหาร 

JP B0015 นางสาว กนกพิชญ์ ศรีพุฒลง ตะพานหิน 

JP B0016 นางสาว กนกรัตน์ ผาสีดา ธาตุนารายณ์วิทยา 

JP B0017 นางสาว กนกวรรณ  ผาสุข สมุทรสาครบูรณะ 

JP B0018 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ ปฐมวงค์ เทศบาล 5 เด่นห้า 

JP B0019 นางสาว กรัตชนก เพชรมาศศร ี ศรีธรรมราชศึกษา 

• 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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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0020 นางสาว กฤติพร เกษงาม ราชินี 

JP B0021 นาย กษิดิศ โยธารักษ ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0022 นางสาว กัญญณัช เภาเสน พนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” 

JP B0023 นาย กันต์รพี ศรีกาญจนเพริศ ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0024 นางสาว กัลยรัตน์ จุนจันทร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0025 นางสาว กัลย์สุดา บุญศรี ประจักษศ์ิลปาคาร 

JP B0026 นางสาว กัลยาณี อิสโร ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0027 เด็กหญิง กัลยาภัสร์ ศรีดาวเรือง พระหฤทัยนนทบุรี 

JP B0028 นางสาว กาญจนสุดา ทองสุข เฉลิมขวัญสตรี 

JP B0029 นาย กิจไพศาล ศุภชวโรจน์ ประจักษศ์ิลปาคาร 

JP B0030 นาย กิตต์ิธนา วิเชียร ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0031 นางสาว กุณฑิกา เดชารัตน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0032 นางสาว กุลนิดา สมบูรณ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0033 เด็กหญิง ขวัญนภัช ธนรักษ์ สาธิตพัฒนา 

JP B0034 นาย คณิศร เพชรชูช่วย พนมเบญจา 

JP B0035 นาย คมกริช วงศ์แปง นวมินทราชูทิศ พายัพ 

JP B0036 นาย คมพล จิตต์คำ ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0037 นางสาว จันทกานต์ใยบัว เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0038 นางสาว จันธิศา อัศวรจเรข ราชินี 

JP B0039 นางสาว จารุศริิ  ทองเเก้ว ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0040 นางสาว จิณณพัตก์ ฉันทพรเกษมจิต สาธิตพัฒนา 

JP B0021 นาย กษิดิศ โยธารักษ ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0022 นางสาว กัญญณัช เภาเสน พนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” 

JP B0023 นาย กันต์รพี ศรีกาญจนเพริศ ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0024 นางสาว กัลยรัตน์ จุนจันทร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0025 นางสาว กัลย์สุดา บุญศรี ประจักษศ์ิลปาคาร 

JP B0026 นางสาว กัลยาณี อิสโร ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0027 เด็กหญิง กัลยาภัสร์ ศรีดาวเรือง พระหฤทัยนนทบุรี 

JP B0028 นางสาว กาญจนสุดา ทองสุข เฉลิมขวัญสตรี 

JP B0029 นาย กิจไพศาล ศุภชวโรจน์ ประจักษศ์ิลปาคาร 

JP B0030 นาย กิตต์ิธนา วิเชียร ศรีธรรมราชศึกษา 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0031 นางสาว กุณฑิกา เดชารัตน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0032 นางสาว กุลนิดา สมบูรณ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0033 เด็กหญิง ขวัญนภัช ธนรักษ์ สาธิตพัฒนา 

JP B0034 นาย คณิศร เพชรชูช่วย พนมเบญจา 

JP B0035 นาย คมกริช วงศ์แปง นวมินทราชูทิศ พายัพ 

JP B0036 นาย คมพล จิตต์คำ ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0037 นางสาว จันทกานต์ใยบัว เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0038 นางสาว จันธิศา อัศวรจเรข ราชินี 

JP B0039 นางสาว จารุศริิ  ทองเเก้ว ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0040 นางสาว จิณณพัตก์ ฉันทพรเกษมจิต สาธิตพัฒนา 

JP B0041 นางสาว จิรญาภา ลาสิงห ์ ภูเรือวิทยา 

JP B0042 นาย จิรภัทร จันทร์งาม ศรีธรรราชศึกษา 

JP B0043 นาย จิรภาส พันธ์พืช แก่งคอย 

JP B0044 นาย จิรายุทธ มีใจรุ่งเรือง ประจักษศ์ิลปาคาร 

JP B0045 นางสาว จุไรรัตน์ เทพวัง ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0046 นางสาว จุฑารัตน์ ดนตรีรส เสรีศึกษา 

JP B0047 นางสาว ฉัตรปวีณ์ สีวิใจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี 

JP B0048 เด็กหญิง ฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0049 นางสาว ฉัตรมณี เอียดทองใส ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0050 นาย ฉายวิชญ์ รุ่งเรือง วังจันทร์วิทยา 

JP B0051 นาย ชญานนท์ คำน้อย แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0052 นางสาว ชนกานต์ สิงห์กวาง เมืองถลาง ภูเก็ต 

JP B0053 นาย ชนน์ชนก แซ่ลิ่ม ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0054 นางสาว ชนิษฐ์ดา เปรมประสิทธ์ิ ราชินีบน 

JP B0055 นาย ชยากร หอยสังข์ ศรีธรรมราช 

JP B0056 นางสาว ชลธรรม ขุนสันเทียะ สาธิตพัฒนา 

JP B0057 นางสาว ชลธิชา เสานอก เนินมะปรางศึกษาวิทยา 

JP B0058 นางสาว ชลิดา ศรีสวัสด์ิ สมุทรสาครบูรณะ 

JP B0059 นางสาว ชวิศา พลเตชา วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0060 นาย ชัชพล เอ่งฉ้วน ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0061 นางสาว ชาลินี ดีอยู่ ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0062 นางสาว ชุติกาญจน์ กองแสวง อ่างทองปทัมโรจน์ 

JP B0063 นาย ชุติพงษ์ เพ็งแพ่ง ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0064 นางสาว ฐิตาพร เหี้ยมหาญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุร ี

JP B0065 นางสาว ฐิติชญา พูบขุนทด ตะพานหิน 

JP B0066 นางสาว ณญาดา อริยะสันติกุล วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0067 เด็กหญิง ณธนันธินี กองกาญจนาทิพย์ ราชินีบน 

JP B0068 นางสาว ณภัทร บุรชาติ ประจักษศ์ิลปาคาร 

JP B0069 นางสาว ณัชชา จำปางาม พิบูลวิทยาลัย 

JP B0070 นางสาว ณัฏฐณิชา ลี้สมบัติ ตะพานหิน 

JP B0071 นาย ณัฏฐพล ศรีอุดม ร.รศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0072 นางสาว ณัฐกานต์ ถาวรทอง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0073 นาย ณัฐชนน อรชร ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0074 นางสาว ณัฐชา ชลวิจิตร ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ 

JP B0075 นางสาว ณัฐชา ลุนศร ี ตะพานหิน 

JP B0076 นางสาว ณัฐชากัญญ์ ม่วงสนิท สตรีราชินูทิศ 

JP B0077 นางสาว ณัฐณิชา ภัทรสิวาลัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

JP B0078 นางสาว ณัฐณิชา อินทรเมศ ศรธีรรมราชศึกษา 

JP B0079 นางสาว ณัฐณิชา อู่สินทรัพย์ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0080 นางสาว ณัฐภรณ์ แย้มอำพัน ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

JP B0081 นาย ณัฐวุฒิ มงคลคล ี แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0082 เด็กหญิง ณิชดรัล ตรีภพนารถ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0083 นางสาว ณิชนันท์ ไชยสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

JP B0084 เด็กหญิง ณิชากร กลยนีย์ สามโคก 

JP B0085 นางสาว ณิชากร สุทธิเลิศอรุณ ราชินี 

JP B0086 นางสาว ณิชานันท์ พูนศรีพัฒนา พระหฤทัยคอนแวนต์ 

JP B0087 นางสาว ณิชาภา เรืองอุไร เฉลิมขวัญสตรี 

JP B0088 นางสาว ดนยา โป๊ะขันที เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี 

JP B0089 เด็กหญิง ตมิสา   สุธิ มัธตากสินระยอง 

JP B0090 นาย ทรัพย์ศิริ โสภารัตนากูล นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

JP B0091 นางสาว ทอฟ้า ต้ังสุขอภิโชค วัฒนาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ) 

JP B0092 นางสาว ทิพย์พวรรณ อนุกูล ตะพานหิน 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0093 นางสาว ธฐพฬ วัฒนกูล อัสสัมชัญธนบุรี 

JP B0094 นางสาว ธนพร อินทะนุ เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0095 นาย ธนภัทร อินปัญญา ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0096 นาย ธนภูมิ สุทธิศักด์ิ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0097 เด็กชาย ธนัช ศักย์ศวีระศิวัสว์ สาธิตพัฒนา 

JP B0098 นาย ธนัท วงศ์โสภา ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0099 นางสาว ธนิสรา ทองทา แก่งคอย 

JP B0100 นางสาว ธวัลรัตน์ ภักดีพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

JP B0101 นางสาว ธัญชนก สิริรุจีกุล นวมินทราชูทิศ พายัพ 

JP B0102 นางสาว ธัญรัศม์ ธีรัชเลอโรจน์ ตาตลีประชาสรรค ์

JP B0103 นาย ธีธัช ยอดสุรางค์ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0104 นาย ธีรภัทธ์ สุกใส ศรีธรรมชารศึกษา 

JP B0105 นาย ธีรภัทร์ เที่ยงธรรม ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0106 นาย ธีรวัต ใจห้าว เบญจมราชูทิศ 

JP B0107 นาย ธีรัชนนท ์ คชพันธ์ุ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0108 นาย นโม ผลาผล ชิโนรสวิทยาลัย 

JP B0109 นางสาว นภวรรณ นวลรอด สารวิทยา 

JP B0110 เด็กหญิง นภษร มณีจักร ์ ราชินีบน 

JP B0111 นางสาว นภัสร นะสุวรรณโน ราชินีบน 

JP B0112 นางสาว นวรัตน์ บัณฑิต มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 

JP B0113 เด็กหญิง นัฐฎา คงแก้ว ดรุณาราชบุร ี

JP B0114 นางสาว นัทธมน กิจสมัคคี เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0115 เด็กหญิง นันท์นพิน ทองถนอมกุล สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0116 นางสาว นันท์นภัส ภูมิแจ้ง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 

JP B0117 นางสาว นาตาลี ใจธรรม โสธรวรารามวรวิหาร 

JP B0118 นางสาว นาริตา จันทร์งาม เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0119 นางสาว นำพา ผันอากาศ เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0120 นางสาว นิโลบล คงแก้ว ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0121 นางสาว นิชาภา บุญแพง นิคมวิทยา 

JP B0122 นางสาว บงกช มุกดาฐิติดาฐิติกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช 

JP B0123 เด็กชาย บรรณวัชร เน้ือไม้ อัสสัมชัญศรีราชา 
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ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0124 นางสาว บีสมิล อินทร์ประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 

JP B0125 นาย บุญญฤทธ์ิ สมชาติ ตะพานหิน 

JP B0126 นางสาว บุญพิทักษ์ คงจินดา ราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุร ี

JP B0127 นางสาว บุศรินทร์ ทองขาว อัสสัมชัญศรีราชา 

JP B0128 นาย ปกรณ์  พรมส ี เสรีศึกษา 

JP B0129 นาย ปฏิภาณ หาญแจ้ ศรีธรรมราช 

JP B0130 นางสาว ปภัสสราพร  แก้วมี เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

JP B0131 นางสาว ปภาภรณ์ ชูวา สวนกุหลาบวิทยาลับ รังสิต 

JP B0132 นางสาว ปรนันท์ สิทธิการ ศรีอรุณวิทย์เสลภูม ิ

JP B0133 นางสาว ประภัสสร เกิดนิมิตร สุสรรณารามวิทยาคม 

JP B0134 นางสาว ประภัสสร วันแว่น มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 

JP B0135 นางสาว ปรียานุช จันทร์แจ้ง เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0136 นางสาว ปวันรัตน์ ทองเกต ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0137 นาย ปวิช อินทร์ทองปาน ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0138 นางสาว ปวีณ์ธิดา แซ่ยับ พะเยาพิทยาคม 

JP B0139 นาย ปวีร์ สุดประเสริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

JP B0140 เด็กหญิง ปัญญ ภรวรรธนะภาส สาธิตพัฒนา 

JP B0141 นาย ปัญญพนต์ เพียซ้าย มุกดาหาร 

JP B0142 เด็กหญิง ปาณิสรา ปทุมมณี สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0143 นางสาว ปารวีย์ ขาวสะอาด เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0144 นางสาว ปาลิตา เเซ่เง่า ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0145 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ อิ่มอุดม สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0146 นางสาว ปีย์วรา  หนูแดง วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0147 นางสาว ปุญณิศา เนตรนิยม ชลราษฎรอำรงุ  

JP B0148 นาย ปุรเชษฐ จำปาบรุ ี วังหลวงพิทยาสรรพ์ 

JP B0149 นาย พงศธร กาญจนสมบูรณ ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0150 นาย พงศธร ชูจินดา ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0151 นางสาว พงศ์พัชรา ขันบุญ ตะพานหิน 

JP B0152 เด็กชาย พชร อุบลโกมุท สาธิตพัฒนา 

JP B0153 นางสาว พรชนก เเซ่อึ้ง ดาราสมุทรศรรีาชา 

JP B0154 นางสาว พรนัชชา เเสนนาม เซนต์โยเซฟทิพวัล 
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ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0155 นางสาว พรมณี สอนจันทึก ดัดดรุณี 

JP B0156 นางสาว พรรณพร ทรัพย์ประสานสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

JP B0157 นางสาว พรลภัส สนโนนตาด ปทุมเทพวิทยาคาร 

JP B0158 นางสาว พรหมวดี แก้วต้ือ เทศบาลวัดกลาง 

JP B0159 นางสาว พลอยปภัส สุภมาตร ราชินีบน 

JP B0160 นางสาว พัชรพร สุขด้วง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิกวัฒก์ 

JP B0161 นางสาว พัชรา นุวัติ ปลวกแดงพิทยาคม 

JP B0162 นางสาว พิชญาภา ธีระชัยนุกูล เฉลิมขวัญสตรี 

JP B0163 นาย พิพรรธ ชูช่วย เมืองกระบี ่

JP B0164 นาย พีรวิชญ์ จุมพล ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0165 เด็กชาย พุฒินันท์ ปัญญาดี สาธิตพัฒนา 

JP B0166 นาย พุทธคุณ-พิทักษา สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0167 นาย พุทธาดา ทองบุญชู ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0168 นาย ฟาริส อาแวปูเตะ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

JP B0169 นางสาว ภัทราวดี ศรีคำ เฉลิมขวัญสตรี 

JP B0170 นางสาว ภัสสร์พีรัล ภูรภิัทรพันธ์ุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

JP B0171 นาย ภาวัช เล้าอรุณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

JP B0172 นาย ภาสกร ลิ่มปรังส ี ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0173 นาย ภิเสก ดอนโหน่งชา ประจักษศ์ิลปาคาร 

JP B0174 นาย ภูมิ สถิตวิทยา อัสสัมชัญศรีราชา 

JP B0175 นาย ภูวเนศ จันทรมณี ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0176 นางสาว มณีณัฏฐ์ หละวัน ตะพานหิน 

JP B0177 นางสาว มธุรดา วุฒิปราณี มุกดาหาร 

JP B0178 นางสาว มนทกานต์ิ ศรทอง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0179 นางสาว มนัสนันท์ เปรมาสวัสด์ิ ราชินีบน 

JP B0180 เด็กชาย มหิสรา ฮิโรเสะ  สาธิตพัฒนา 

JP B0181 เด็กหญิง มิฮะรุ อากิ ศรียานุสรณ ์

JP B0182 นาย รชต สุวรรณมาศ สาธิตพัฒนา 

JP B0183 นางสาว รมิตา ศรีเรือง ราชินีบน 

JP B0184 นาย รอมฎอน สันสำราญ คณะราษฎรบำรงุจังหวัดยะลา 

JP B0185 นาย รัชพล วิจิตรกำจร ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 
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ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0186 นางสาว รัญชิดา ศรีณรงคศ์ิร ิ ราชินี 

JP B0187 นางสาว รินรดา รุ่งจันเหนือ อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

JP B0188 นางสาว รุจิพร ใสหลวง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0189 นางสาว รุจิรดา ขวัญยาใจ ดาราสมุทร ศรรีาชา 

JP B0190 นางสาว ลักษิกา โชติภรูีพงศ ์ ราชินีบน 

JP B0191 นางสาว ลักษิกา มิตรพันธ์ุ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

JP B0192 นางสาว ลาวัลย์ เถ่ือนมา เนินมะปรางศึกษาวิทยา 

JP B0193 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ใจเพ็ชร ์ สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0194 นางสาว วนิดา เอ่ียมโยธา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 

JP B0195 นางสาว วรกานต์ นิลศิริ พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 

JP B0196 นางสาว วรรณนิสา สุขยา ศรีอรุณวิทย์เสลภูม ิ

JP B0197 นาย วรฤทธ์ิ อินทมาตยากุล ประจักษศ์ิลปาคาร 

JP B0198 นางสาว วริทธ์ินันท์ หอมทรัพย์ นิคมวิทยา 

JP B0199 นางสาว วันวิสาข์   พานโน บ้านไผ่ 

JP B0200 นางสาว วาสนา บุตรแสง เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0201 นางสาว วีรดาภา บุญมี สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

JP B0202 นางสาว วีรวรรณ วงศา ตะพานหิน 

JP B0203 นางสาว ศรัณญาพร รักสงิห ์ อุตรดิตถ์ดรุณี 

JP B0204 นางสาว ศศินัดดา หลาบมาลา เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0205 นางสาว ศศิวิมล ชนะจิต เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี 

JP B0206 เด็กหญิง ศิตาภัทร เสรีธนาวงศ ์ วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0207 นางสาว ศิรประภา สังขกาฬ เบญจมราชูทิศ 

JP B0208 นาย ศิวรักษ์  ศรีบาล มงฟอร์ตวิทยาลัย 

JP B0209 นาย ศุภกิตต์ิ เหล่าโกทา นิคมวิทยา 

JP B0210 นาย ศุภฤกษ์ บุญเจริญ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0211 นางสาว ศุภากนก จิตรทรัพย์ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0212 นางสาว สดุษฎี แสงหาชัย ศรีอรุณวิทย์เสลภูม ิ

JP B0213 นาย สิทธ์ิวโรจน์ สีอ่อน  สุวรรณคูหาพิทยาสรรค ์

JP B0214 นางสาว สิริปรียา  ลิ้มสริิพงษ ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0215 นางสาว สิริพิชชา  ลิ้มสิริพงษ ์ เซนต์โยเชฟทิพวัล 

JP B0216 นางสาว สิริมาศ แซ่โค้ว วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
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JP B0217 นางสาว สิริยาวดี วงค์อุประ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0218 นางสาว สิวารักษ์ ขุนสุข อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

JP B0219 นางสาว สุกัญญา แสนจันทร์ ศรีอรุณเสลภูม ิ

JP B0220 นางสาว สุธิมา เข็มสันเทียะ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

JP B0221 นางสาว สุพัตตรา แซ่ซิ้ม สงวนหญิง 

JP B0222 นางสาว สุภัทราภรณ์ ใจสุข มุกดาหาร 

JP B0223 นางสาว สุภัสสร ประกอบกิจ วัดป่าประดู่ 

JP B0224 นาย สุริยะเดช ดำแก้ว ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0225 นาย หลงนวล นามนวล เเม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0226 นางสาว องค์อร สกลุแก้ว เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 

JP B0227 นาย อธิยุต แสงสุธา ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0228 นางสาว อนุธิดา อินจำปา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 

JP B0229 นางสาว อภิชญา จำรูญจารีต ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0230 นางสาว อภิชญา ดีเหมาะ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

JP B0231 นางสาว อภิชญา บุญขวัญ มัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ 

JP B0232 นางสาว อภิญญา พิรุณสาร ราชินี 

JP B0233 นางสาว อภิสรา ประดิษฐ ์ มุกดาหาร 

JP B0234 นางสาว อรพิมล เนาวโอภาส พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 

JP B0235 นางสาว อรัญญา นาคนวล เบญจมราชานุสรณ ์

JP B0236 นาย อริญชัย เป็นนวล พนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” 

JP B0237 นางสาว อริสรา บุญกุศล มุกดาหาร 

JP B0238 นางสาว อัญญารัตน์ ต้ังต่อม อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

JP B0239 นางสาว อันนา นรารักษ ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0240 นางสาว อารีญา ขนานชี ปากพนัง 

JP B0241 นางสาว อิงอุษา เฉลยวาเรศ วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0242 นาย อิทธิพัทธ์ ช้างรักษา สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

JP B0243 นางสาว อินธิรา ปานาลักษณ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

JP B0244 นางสาว อิสราพร ศิวกุล ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุธราภิวัฒก์ 

 

 



Page 10 of 21 
 

 

มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0245 นางสาว กัญจน์ญาณัฐ คำนวล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0246 นางสาว กัญญารัตน์ ชัยกิจสุนทร อยุธยานุสรณ์ 

    

JP B0248 นางสาว กิรณา มองเพชร บัวขาว 

JP B0249 นางสาว กุลทิพย์ภา หวานดี สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0250 เด็กหญิง ขวัญข้าว สุขบุตร บัวขาว 

JP B0251 นางสาว ขวัญชนก อุ้ยตยะกุล พัทลุง 

JP B0252 นางสาว จันทกานต์ิ สงอร่าม ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0253 นางสาว จารุภา เทพวงษ์ คณะราษฎร์บำรงุปทุมธานี 

JP B0254 นางสาว จิตติพร โคตน ดัดดรุณ ี(ฉะเชิงเทรา) 

JP B0255 นางสาว จิรารัตน์ แก้วสุข หนองบัว 

JP B0256 นางสาว จุฑามณ ีแก้วตา ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0257 นางสาว จุฑาวลี กลับแป้น พัทลุง 

JP B0258 นางสาว ฉัตรฑริกา เกิดสวัสด์ิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 

JP B0259 นางสาว ชฎาพร จันทิพย์ สุวรรณคูหาพิทยาสรรค ์

JP B0260 นาย ชนะศึก โนนทิง บัวขาว 

JP B0261 นางสาว ชลธิชา พลายเนิน ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0262 นางสาว ชลลดา เกียรติชัยยืนยง WHA 

JP B0263 นางสาว ญาณิศา พรวนต้นไทร ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0264 นางสาว ฐิติกานต์ ภูครึง นวมินทราชูทิศ พายัพ 

JP B0265 นาย ณภัทร สังข์ศรีจันทร ์ วัดทรงธรรม 

JP B0266 นางสาว ณัฐชยา นำนาผล ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

JP B0267 นาย ณัฐดนัย ว่องไว ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยา 

JP B0268 นางสาว ณัฐธยาน์ น้อยอุทัย ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0269 นาย ณัฐพนธ์ ปะรา พัทลุง 

JP B0270 นาย ณัฐพล นิยมสุข วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

JP B0271 นาย ณัฐวุฒิ ลมวิชัย บัวขาว 

JP B0272 นางสาว ณิชกานต์ โฉมฉิน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

JP B0273 นางสาว ณิชาวีย์ ทาระขจัด ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

    

JP B0275 นางสาว ดสิุตา ยศสมศกัด์ิ สตรีวดัอปัสรสวรรค ์
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0276 นางสาว ทิฆัมพร คนหมั่น มุกดาหาร 

JP B0277 นาย ธนกร พงษ์เพชร บัวขาว 

JP B0278 นาย ธนภูมิ พิมพ์รส บัวขาว 

JP B0279 นาย ธนาเทพ วิชาเรือง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

JP B0280 นางสาว ธนาภา มีธรรม บัวขาว 

JP B0281 นางสาว ธัญญ์รภัสร์ ป้องขันธ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

JP B0282 นางสาว ธัญพิชชา จันทวงศ์ ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0283 นางสาว ธิดาพร บุญถา มาบตาพุดพันพิทยาคาร 

JP B0284 นางสาว นงนภัส บุญกมุติ นครสวรรค ์

JP B0285 นางสาว นภัสรา จันทรสุขศร ี อุรัตนราชกัญญาราขวิทยาลัย นครราชสีมา 

JP B0286 นางสาว นันทิกานต์ ม่วงพวง ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0287 นาย นิธิศ แจ่เปียว แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0288 นางสาว บุญญิสา เกิดสุวรรณ วังจันทร์วิทยา 

JP B0289 นางสาว บุญพิทักษ์ คงจินดา ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0290 นาย ปฏิภาณ บัวแย้ม นวมินทราชินูทิศ พายัพ 

JP B0291 นาย ปฏิภาน บุญน้อม นิคมวิทยา 

JP B0292 นางสาว ปณิตา ตันพันเลิศ พระนารายณ์ 

JP B0293 นางสาว ประทุมทิพย์ เดชเครือ พัทลุง  

JP B0294 นางสาว ปวริศา ขวัญแก้ว พัทลุง 

JP B0295 เด็กหญิง ปัญญ ภรวรรธนะภาส สาธิตพัฒนา 

JP B0296 นางสาว ปานไพลิน ปุ่นหรั่ง ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0297 นางสาว ปานิษา คงปรีชา วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0298 นางสาว ปิยพร ชุมแก้ว หนองบัว 

JP B0299 นาย ปิยพัทธ์ สุทิฐธรรมกุล อัสสัมชัญธนบุรี 

JP B0300 นางสาว ฝน อินหงษ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0301 นางสาว พลอยชมพู นาคพันธ์ ปากพนัง 

JP B0302 นาย พงศภัค หนูช่วย พัทลุง 

JP B0303 เด็กหญิง พชรธิดา เพชรน้ำทอง บางพลีราษฎร์บำรงุ 

JP B0304 นางสาว พนิตพิชา จรหนู ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0305 นางสาว พริมา ทองดี ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0306 นางสาว พลอยชมพู สกุลกิตติวุฒิโชค สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0307 นาย พสิษฐ์ เรืองดำ พัทลุง 

JP B0308 นางสาว พัทนินทร์ เหมหงษา กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 

JP B0309 เด็กหญิง พิชญาภา ยวงคำ เซนต์เทเรซา (หนองจอก) 

JP B0310 นาย พิชาญ คงสกุล พัทลุง 

JP B0311 นางสาว พิมพ์มาดา แสงแก้ว นครสวรรค ์

JP B0312 นางสาว พิยมินตรา ณ น่าน แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0313 นางสาว พีรดา วรรณทะมาศ บัวขาว 

JP B0314 นาย พีระพล ทรงทรัพย์ บัวขาว 

JP B0315 นางสาว ภัณธิรา โพธ์ิศิร ิ ศรีราชา 

    

JP B0317 นางสาว ภัทรวดี ทัพน้อย ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0318 นางสาว ภัทราวรรณ ปริมิตร แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0319 นางสาว มนัสนันท์ เปรมาสวัสด์ิ ราชินีบน 

JP B0320 นาย มูอัส ถมเล็ก นวมินทราชูทิศ พายัพ 

JP B0321 เด็กหญิง ลดาพร บุญธรรม สามัคคีวิทยาคม 

    

JP B0323 เด็กชาย วชิรศักด์ิ ทองคำ ชลประทานวิทยา 

JP B0324 นางสาว วรกานต์ ล้อมดวงจันทร์ วังจันทร์วิทยา 

JP B0325 เด็กหญิง วรพัชร์ ศรีวัฒน์ ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

    

JP B0327 นางสาว วิญาดา บุญเเย้ม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

JP B0328 นางสาว ศศิกาญจน์ สุขสมวัฒน์ ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0329 นางสาว ศศิร์อร คำทะลา นวมินทราชูทิศ พายัพ 

JP B0330 นางสาว ศิริวรรณ จิตร์ใจฉ่ำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

JP B0331 นางสาว ศุจินันท์ ศรีมูลเมือง นวมินทราชินูทิศ พายัพ 

JP B0332 นางสาว สรวรรณ สมเพ็ชร ์ พัทลุง 

JP B0333 นางสาว สิริวิมล โพธ์ิเต้ีย ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0334 นางสาว สุชัญญา เพ็งพราย ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0335 นางสาว สุริชา เอ่ียมแสง ชลกันยานุกูล 

JP B0336 นางสาว อดิศา สัมฤทธ์ิดี ชัยนาทพิทยาคม 

JP B0337 นางสาว อนงค์ภัทร์ พัฒนทรัพย์ ราชินีบน 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0338 นาย อภิชาตเมธา โชติรัตนพิทักษ์ OKLS สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 

JP B0339 นาย อภิวิชญ์ ยศธิไกร บัวขาว 

JP B0340 นางสาว อรทัย ประวันนา ศรีสงครามวิทยา 

JP B0341 นางสาว ณัฏฐกมล  ทรัพสิน วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0342 นางสาว จันทกานต์ ใยบัว เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0343 นางสาว พรนัชชา เกตุวุฒิ เซนต์โยเซฟทิพวัล 

JP B0344 นางสาว ณัฐณิชา ไชยบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี 

JP B0345 นางสาว พลอยนภัส มลิวัลย์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

JP B0346 เด็กหญิง ปาณิศา ปัญญาทิพย์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

JP B0347 นางสาว สุวิชาดา กระจ่างยุทธ เสรีศึกษา 

JP B0348 นาย ไกรวุฒิ เพ็งกระโจม เสรีศึกษา 

JP B0349 นางสาว ชุติกาญจน์ หรุ่นศรีเพ็ง เสรีศึกษา 

JP B0350 นางสาว ปานชีวา เบ้าทอง เสรีศึกษา 

JP B0351 นาย นาย นภัทรพงศ์ ทองย้ิม เสรีศึกษา 

JP B0352 นางสาว ศุทธินี แจ่มดี เสรีศึกษา 

JP B0353 นางสาว ฐิตาภรณ์ วงขันตรี เสรีศึกษา 

JP B0354 นางสาว สุกฤตา จันทา เสรีศึกษา 

JP B0355 นางสาว ธิชา ศรีอ่อน เสรีศึกษา 

JP B0356 นางสาว พรปวีณ์ ยศปัญญา เสรีศึกษา 

JP B0357 นางสาว พิมพ์ชนก โค่นบ่อรัง เสรีศึกษา 

JP B0358 นาย ชินกรณ์ ปรางมาศ เสรีศึกษา 

JP B0359 นางสาว พัชราภา ใจจันทร ์ เสรีศึกษา 
 

 

 

 

 

 

ดูรายชื่อต่อหน้าถัดไป 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0360 นางสาว ศุภิสรา เครือขอน เสรีศึกษา 

JP B0361 นางสาว สุกฤตา จันทา เสรีศึกษา 

JP B0362 นาย ภควัตร ทับทิม เสรีศึกษา 

JP B0363 นางสาว ปานชีวา เบ้าทอง เสรีศึกษา 

JP B0364 นาย รัฐศาสตร์ สารมะโน เสรีศึกษา 

JP B0365 นาย กิตชนะ รัตนกุล เสรีศึกษา 

JP B0366 นางสาว ไพริน มีจาด เสรีศึกษา 

JP B0367 นาย ปิยะพัชร เกิดสุข เสรีศึกษา 

JP B0368 นางสาว น.ส.สุชานาฏ หมื่นหาญ เสรีศึกษา 

JP B0369 นาย ชุติพนธ์ ปุยฝ้าย เสรีศึกษา 

JP B0370 นาย กฤติเดช นิธิเบญจพล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0371 นางสาว ปิยาพัชร ช่ำชองเกษตร โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 

JP B0372 นาย นาย กิตชนะ รัตนกุล โรงเสรีศึกษา 

JP B0373 นาย พงศกร ขอมอบกลาง ขุขันธ์ 

JP B0374 นาย พงษกร ชลสกุลถาวร ชลประทานวิทยา 

JP B0375 นาย จตุพล มณีกุล ชลประทานวิทยา 

JP B0376 นาย จตุพล มณีกุล ชลประทานวิทยา 

JP B0377 นาย จตุพล มณีกุล ชลประทานวิทยา 

JP B0378 นางสาว กัญญาพัชร ดรุณเนตร ดัดดรุณ ีฉะเชิงเทรา 

JP B0379 นางสาว กษมา โพธ์ิทอง ตราษตระการคุณ 

JP B0380 นาย มรุพงศ ์เนตรค า ตะพานหิน 

JP B0381 นางสาว วีรวรรณ วงศา ตะพานหิน 

JP B0382 นางสาว กนกพิชญ์ ใจวงษ์ ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0383 นางสาว กฤติยากรณ์ ศรีสมบัติ ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0384 นางสาว กนกวรรณ นาคเอ่ียม ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

JP B0385 นางสาว ลักษณวีต์ ศรีสวรรค ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

JP B0386 นาย ปฏิภาณ บัวแย้ม นวมินทราชูทิศ พายัพ 

JP B0387 นาย ณัฐวุฒิ เครือสวัสด์ิ บัวขาว 

JP B0388 นาย วิสิษฎ์ ศรีอดิศักด์ิ บัวขาว 

JP B0389 นาย อภิวิชญ์ ยศธิไกร บัวขาว 

JP B0390 นางสาว ปิยฉัตร ไชยขันธ์ บัวขาว 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0391 นางสาว ทิฆัมพร นะราศร บัวขาว 

JP B0392 นางสาว สกาวรัตน์ สิงห์โคตร บัวขาว 

JP B0393 นาย ณัฐภูมิ เครือศร ี บัวขาว 

JP B0394 นาย ณตวรรษ อุทโท บัวขาว 

JP B0395 นาย จีรเดช ประสารวงษ ์ บัวขาว 

JP B0396 นางสาว ขวัญข้าว สุขบุตร บัวขาว 

JP B0397 นาย กฤษฎา สำราญมน บัวขาว 

JP B0398 นางสาว ศุภนุช กอแก้ว บัวขาว 

JP B0399 นางสาว ปิยฉัตร ไชยขันธ์ บัวขาว 

JP B0400 นางสาว ชาลิสา อ้นบัณฑิต บัวขาว 

JP B0401 นางสาว เคลา เมย์ เทรอล บัวขาว 

JP B0402 นางสาว ณิชาพร ตรงดี ปิยะมหาราชลัย 

JP B0403 นาย กนธี บุรีขันธ์ ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0404 นาย ภูรินท ์ดวงสีจันทร์ ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0405 นางสาว ศิรประภา บัวลาวัณย์ ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0406 นางสาว ชนาภัทร มาภา ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0407 นาย กุลณเดช ชูเนตร ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0408 นางสาว สุพรรษา เทศพรม ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0409 นางสาว ชลธิชา เปี่ยมโนรี ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0410 นางสาว ณัฐณิชา ครองเวียง ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0411 นางสาว ณัฐพัชร์ มีส ี ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0412 นางสาว ชุติกาญจน์ จิตอารี ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0413 นางสาว กรรณิการ์ เจริญราษฎร ์ ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0414 นางสาว ปิยะธิดา บุพศิริ ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0415 นางสาว วรัญญา พิมพ์หาญ ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0416 นาย นพกร เรืองศร ี พัทลุง 

JP B0417 นางสาว ศุภาพิชญ์ ปานเจิม พัทลุง 

JP B0418 นาย สรณ์ บัวเกตุ พัทลุง 

JP B0419 เด็กชาย ศิวกร แสงขาว พัทลุง 

JP B0420 นางสาว ปรียาภรณ์ พุ่มจันทร ์ รร.อ่างศลิา 

JP B0421 นางสาว ฉัตรริกา นกเเก้ว ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0422 นางสาว พีรญา เกษสงกา ราชวินิตบางแก้ว 

JP B0423 นางสาว วรรณวิสา ทิพมณฑา ราชวินิตบางแก้ว 

JP B0424 นางสาว ศลิษา ตูพานิช ราชวินิตบางแก้ว 

JP B0425 นางสาว ฐิตาภรณ์ ตันเจริญ ราชวินิตบางแก้ว 

JP B0426 นางสาว ญาตาวี เอ้ือสมศักด์ิสกุล ราชินี 

JP B0427 นางสาว วรกานต์ ล้อมดวงจันทร์ วังจันทร์วิทยา 

JP B0428 นางสาว ใจ อินทราภรณ ์ วังจันทร์วิทยา 

JP B0429 นาย เดวิด ถาวร วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 

JP B0430 เด็กชาย นพเก้า อยู่หนู วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 

JP B0431 เด็กหญิง อนันตญา ปราบพาล วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 

JP B0432 เด็กชาย ปริพัฒน์ พิลาเกิด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

JP B0433 นางสาว นวพรรษ จำลองเพ็ชร ศรีกระนวนวิทยาคม 

JP B0434 นางสาว ศุภิสรา เครือคำ ศรียานุสรณ ์

JP B0435 นางสาว ฉัตราภรณ์ สารสิทธ์ิ ศรียานุสรณ ์

JP B0436 นางสาว ชนากานต์ พรหมดี สมุทรปราการ 

JP B0437 นางสาว ปาริฉัตร นาคหล่อ สมุทรปราการ 

JP B0438 นางสาว นันทกานต์ เหม็นต้นสาย สมุทรปราการ 

JP B0439 นางสาว สุพรรษา เฮ้าทา สมุทรปราการ 

JP B0440 นางสาว ณัฐณิชา ศรรีัชวงษ ์ สมุทรปราการ 

JP B0441 นาย ภานุวิชญ์ เสชัง สมุทรปราการ 

JP B0442 นางสาว ณัฐกมล แก้วเอ่ียม สมุทรปราการ 

    

JP B0444 นางสาว นิติยา นุชน้อย สมุทรปราการ 

JP B0445 นาย บุพกร วิลัยเกษ สมุทรปราการ 

JP B0446 นางสาว ดากานดา เจริญศร ี สมุทรปราการ 

JP B0447 นางสาว พลอยไพลิน จันโชติ สมุทรปราการ  

JP B0448 นางสาว อนัญลักษณ์ วงไพวรรณ สมุทรปราการ  

JP B0449 นางสาว เยาวภา สุขเจริญ สมุทรปราการ 

JP B0450 นาย อัษฎาวุธ พูลสวัสด์ิ สารสาสน์วิเทศรังสิต 

JP B0451 นางสาว กฤติมา ทุมจาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

JP B0452 นางสาว กิตติกา นารี หนองบัว 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0453 นางสาว พภัสสรณ์ สกลุภัทรจาริน หนองบัว 

JP B0454 นางสาว ณัฏฐณิชา ธวัชเมธากุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

JP B0455 นางสาว รินรดา รุ่งจันเหนือ อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

JP B0456 เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ อัครเมธีพัชร ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก 

JP B0457 นางสาว สุวิชาดา กระจ่างยุทธ เสรีศึกษา 

JP B0458 นางสาว เกตุมณ ีจิบจันทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

JP B0459 นางสาว พิมพ์รดา เมิดจันทึก ตะพานหิน 

JP B0460 นางสาว ชมพู สมุทรปราการ 

JP B0461 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา บุญสุขชื่นภิรมย์ บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0462 นางสาว ปภาพินท์โพธ์ิศรี ศรีกระนวนวิทยาคม 

JP B0463 นาย ชัยวัฒน์ บุบผาทอง เเก่งคอย 

JP B0464 นางสาว เอมวล ีเกษมศิร ิ เบ็ญจะมะมหาราช 

JP B0465 นาย ก้องภพ ทัพธมาตร เบ็ญจะมะมหาราช 

JP B0466 นางสาว พรธีรา โคตะสิน เบ็ญจะมะมหาราช 

JP B0467 เด็กชาย วิศรุต อ้วยโฮม เสรีศึกษา 

JP B0468 เด็กชาย อัมรินทร์ พรมภักดี เสรีศึกษา 

JP B0469 นางสาว ศิริณัฏฐ์กมล ก้านพล ู แก่งคอย 

JP B0470 นางสาว สุพิชชา เติมสายทอง แก่งคอย 

JP B0471 นางสาว เพ็ญพิชชา โม้วงษ์ แก่นนครวิทยาลัย 

JP B0472 นาย เจนวิทย์ ร่มพฤกษ์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0473 นางสาว อภิชญา อินทะรังษ ี แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0474 นางสาว อภิสมัย วงค์ลือ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0475 นางสาว ชมพูนุท เพ็ชรกำจร แม่สายประสิทศาสตร ์

JP B0476 นางสาว แจ่มจันทร์ ทองแสง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์

JP B0477 นาย พัทธดนย์ น้ำค้าง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

JP B0478 นาย พงศกร ขอมอบกลาง ขุขันธ์ 

JP B0479 นางสาว ศิวัชญา กึ่งวงษ ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

JP B0480 นางสาว เบญญาภา ทิพย์ปะละ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

JP B0481 นางสาว นภัส มาละวัณนา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

JP B0482 นาย รชต วนพฤกษาศิลป์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

JP B0483 นาย จตุพล มณีกุล ชลประทานวิทยา 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0484 นาย ณวศร นาคสวัสด์ิ ชลประทานวิทยา 

JP B0485 เด็กหญิง ธนัสถา สุจริตรัศมี ชลประทานวิทยา 

JP B0486 เด็กหญิง ปุญญิสา อนันตะ ชลประทานวิทยา 

JP B0487 นางสาว ปุญณิศา เนตรนิยม ชลราษฎรอํารงุ 

JP B0488 นางสาว สรัลชนา ฉัตรกังวาลชัย ชลราษฎรอำรงุ 

JP B0489 นางสาว ปวรรัตน์ ภูมิโคกรักษ ์ ด่านขุนทด 

    

JP B0491 นางสาว ณัฐชา ลุนศร ี ตะพานหิน 

JP B0492 นาย จิรายุ กุลนานันท์ ตะพานหิน 

JP B0493 นาย ทัศน์พล เลิศวรงคส์ถิต ตะพานหิน 

JP B0494 นางสาว พิมพ์รดา เมิดจันทึก ตะพานหิน 

JP B0495 นางสาว มณีณัฏฐ์ หละวัน ตะพานหิน 

JP B0496 นางสาว ศุธีรา สวัสดี ตะพานหิน 

JP B0497 นางสาว สุนิสา มณีวรรณ ตะพานหิน 

JP B0498 นาย นัทชัย กดนอก ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 

JP B0499 นางสาว เกตุมณ ีจิบจันทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

JP B0500 นาย เปี่ยมปีติ ศิวิวงษ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

JP B0501 นางสาว ศิรินภา แก้วชมภูนุช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

JP B0502 นางสาว นิสรีน รอดสำราญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

JP B0503 นางสาว อธิกา สนิททรวง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

JP B0504 นางสาว ปิ่นสุดา บุตรดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

JP B0505 นางสาว มณฑ์ณรินท์ พันธ์ปานดนุเดช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

JP B0506 นางสาว นอาม ขำเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

JP B0507 นางสาว ภาณิชา เจริญธรรมกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

JP B0508 นางสาว เบญจมินทร์ หินสุข บัวขาว 

JP B0509 นาย ณัฐภูมิ ยางสิลา บัวขาว 

JP B0510 นาย ปุญญพัฒน์ ไกรทอง บัวขาว  

JP B0511 นางสาว ปุณยิศา ครุฑนาค บางพลีราษฎร์บำรงุ 

JP B0512 นางสาว เปรมฤดี วงษาจันทร์ บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0513 เด็กหญิง กนกวรรณ บรรณาลัย บ้านสวนอุดมวิทยา 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0514 เด็กหญิง จันทัปปภา ทองประกอบ บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0515 เด็กหญิง ชญานี อินทรฑูต บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0516 เด็กชาย ชนัญญู มีสูงเนิน บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0517 เด็กชาย ชัยพฤกษ์ บุญชื่น บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0518 เด็กหญิง ทักษการ ป้อมถาวร บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0519 เด็กหญิง พิชญธิดา สันเจริญ บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0520 เด็กหญิง มณีนุช ยะรังษ ี บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0521 เด็กหญิง วรัตน์ธิดา หัตถี บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0522 เด็กหญิง วิรวรรณ พันธสีมา บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0523 นาย กรวิชญ์ ลบแย้ม ปทุมเทพวิทยาคาร 

JP B0524 เด็กหญิง บุษย์ภาวลัย เหล่าวัฒนาถาวร ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0525 นางสาว ศุภาพิชญ์ คำแก้ว ปิยะมหาราชาลัย 

JP B0526 นาย นนทพัทธ์ กอสวัสด์ิพัฒน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี

JP B0527 นางสาว ไพลิน เทียนศศิธร พัทลุง 

JP B0528 นางสาว พิณัฐฌา นันทวิสาร มัธยมวัดหนองจอก สาขาวิทย์-คณิต 

JP B0529 นางสาว นภัสกร รักสจุริต รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 

JP B0530 นางสาว จันทกานต์ อนุชา ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0531 นางสาว สุณัฐชา ทุมชะ ราชโบริกานุเคราะห ์

JP B0532 เด็กหญิง ณภัทร กิจโอภาส วัฒนาวิทยาลัย 

JP B0533 เด็กหญิง นันธพร คล่องดี วัดท้องคุ้ง 

ดูรายชื่อต่อหน้าถัดไป 
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ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0534 เด็กหญิง ปลิตา เชื้อศร ี วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 

JP B0535 เด็กหญิง สุพรรษา บุญธรรม วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 

JP B0536 นางสาว กรรณิการ์ ลั่นสิน วิเชียรมาตุ 

JP B0537 นางสาว จอมชญา เทียมสอน วิเชียรมาตุ 

JP B0538 นางสาว จิราภรณ์ ปราบแทน วิเชียรมาตุ 

JP B0539 นางสาว ชัชฎาภรณ์ จิตรเท่ียง วิเชียรมาตุ 

JP B0540 นางสาว นาเดีย มีอภิรักษ์ วิเชียรมาตุ 

JP B0541 นาย ปุนภพ รักขนาม วิเชียรมาตุ 

JP B0542 นาย พีรวิชญ์ ชลหาญ วิเชียรมาตุ 

JP B0543 นางสาว ภัณฑิรา คงสุข วิเชียรมาตุ 

JP B0544 นางสาว รินทร์ชนก ต้ังพิตรพิบูลพร วิเชียรมาตุ 

JP B0545 นางสาว พิจิตรา รัฐวงษา ศรีกระนวนวิทยาคม 

JP B0546 นางสาว ธัญสุดา ซุนขวัญ ศรีกระนวนวิทยาคม 

JP B0547 นางสาว นิชานันท ์มานุ ศรีกระนวนวิทยาคม 

JP B0548 นางสาว พัฒนพร หาตรง ศรีกระนวนวิทยาคม 

JP B0549 นางสาว ลลิตา สะตะ ศรีกระนวนวิทยาคม 

JP B0550 นางสาว สิริวิไล เต็มดี ศรีกระนวนวิทยาคม 

JP B0551 เด็กหญิง ปณิตา ชลสินธ์ุ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0552 นางสาว ภัณธิรา โพธ์ิศิร ิ ศรีธรรมราชศึกษา 

JP B0553 นางสาว แก้วกัลยา นาทะยัพ สตรีราชินูทิศ 

JP B0554 นางสาว กัญญาวีร์ แก้วสุรินทร์ สตรีราชินูทิศ 

JP B0555 นางสาว ณัฐชากัญญ์ ม่วงสนิท สตรีราชินูทิศ 

JP B0556 นางสาว ปิยวรินทร์ อุรินคำ สตรีราชินูทิศ 

JP B0557 นางสาว รัตนมน ชินพรมมา สตรีราชินูทิศ 

JP B0558 นางสาว ศิริประภา เน่ืองสุมาลย์ สตรีราชินูทิศ 

JP B0559 นางสาว อโณชา ณรงค์ชัย สตรีราชินูทิศ 

JP B0560 นางสาว กันตกนิษฐ์ พุ่มสีนิล สมุทรปราการ 

JP B0561 นางสาว พีรดา พุกเศรษฐี สมุทรปราการ 

JP B0562 นางสาว มนต์นภา อาสนานิ สมุทรปราการ 

JP B0563 นางสาว สุพิชฌาย์ ทรัพย์สว่าง สมุทรปราการ 
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มัธยมศึกษา 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

JP B0564 นาย ชนะพล มีชูนึก สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0565 นาย ปวริศ มหาเปารยะ สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0566 นางสาว ฉัตรธิดา กองอังกาบ สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0567 นาย เปรมากร อนันต์ สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0568 นางสาว ทักษิณา น้อยสุวรรณ สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0569 นางสาว อรญา อัศภาภรณ ์ สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม 

JP B0570 นางสาว ปาริชาติ เข็มทอง สามโคก 

JP B0571 นาย อัศจรรย์ หมื่นศร ี สามโคก 

JP B0572 นางสาว นาตาชา สารวิทยา                                                *ติดต่อกลับเจ้าหน้าท่ี 

JP B0573 นางสาว ญาณิศา ทองกลาง สิรินธร 

JP B0574 นาย ธรรมวรทย์ ศรีสง่ หัวไทรบํารุงราษฎร ์

JP B0575 เด็กชาย รัฐวัฒน์ เทนโพธ์ิ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

JP B0576 นาย คณาธิป ทองสงค ์ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

JP B0577 เด็กชาย ณัฐ วสุวัต หัวไทรบำรุงราษฎร ์

JP B0578 นางสาว นวรัตน์ แทนด้วง หัวไทรบำรุงราษฎร ์

JP B0579 นางสาว ศิรประภา ภาสถิตย์ หัวไทรบำรุงราษฎร ์

JP B0580 เด็กชาย ปฎิญญา คงสุด หัวไทรบำรุงราษฏร ์

    

JP B0582 เด็กชาย วัฒนายุทธ วิสมิตนันทน์ หัวไทรบำรุงราษฏร ์

JP B0583 เด็กหญิง อริญชยา อุน่ให้ผล อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

JP B0584 นางสาว ดุจเดือน ชนะศักด์ิ อำนาจเจริญ 

JP B0585 เด็กหญิง นันท์นภัส แสงมูล สามเสนวิทยาลัย 

JP B0586 เด็กหญิง สามเสนวิทยาลัย บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0587 เด็กหญิง ด่ังจัยปรารถนา แก้วมาลา บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0588 เด็กชาย อิทธิกร ทองเปลว บ้านสวนอุดมวิทยา 

JP B0589 เด็กหญิง เอยแก้ว กรอบอนันต์ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 


