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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  

 

 

 

 

 

บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

JP C0001 นางสาว เกศรา ธงจันทร ์ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0002 นางสาว เซนติพร แซ่ปึง แม่บ้านเลี้ยงลูก 

JP C0003 นาย เดียร์  สุขเพ็ชรี คุณคร ู

JP C0004 นางสาว กมลวรรณ ญาณปัญญา นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0005 นาย กฤษณะ มณีสอดแสง - 

JP C0006 นาย กัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0007 นาย กุลชาติ บริบูรณางกรู - 

JP C0008 นางสาว จันทร์เพ็ญ เจียง นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0009 นางสาว ชญานี ยงขามป้อม รับจ้าง 

JP C0010 นางสาว ชมพูนุท นาใต้ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0011 นางสาว ชัซวาน หะยีสาแม อาชีพอิสระ 

JP C0012 นางสาว ชัญญานุช มะโนขันธ์ คุณคร ู

JP C0013 นางสาว ชุลีพร เตชทิพากร นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0014 นางสาว ชูก้า ลีจ์  โคร์ว - 

JP C0015 นางสาว ญาฐินันท์ เกษสารี นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0016 นางสาว ญาณิศา เสนะกูล นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0017 นางสาว ญาติมา  จำปีรัตน์ พนักงานบริษัท 

JP C0018 นางสาว ณัฐสุวรรณ เสริมศรีวจานา ธุรกิจส่วนตัว 

JP C0019 นาย ธนาวิทย์  ใจเด็ด รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

• 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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บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

JP C0020 นางสาว ธนิดา ต้ังทองทวี ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 

JP C0021 นางสาว นลพรรณ สุพรรณพานิชย์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0022 นางสาว ธยานี ศรีจันทร์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0023 นางสาว นิจฉรา  ดารุนิกร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0024 นางสาว ปิยะฉัตร ทรรศนียาภรณ ์ พนักงานบริษัท 

JP C0025 นาย พัทธพล วัฒนโยธิน นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0026 นางสาว พิชญา ขันตยาภรณ์ พนักงานบริษัท 

JP C0027 นางสาว พิชญาภา วงศ์ย้ิมย่อง นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0028 นางสาว พิมพ์มาดา เผินสูงเนิน นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0029 นางสาว ฟาติณ หะวีสะมะแอ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0030 นางสาว ภัคญาดา ลีวรกานต์ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0031 นางสาว มลฑลี วรานนท์จิราโชติ คุณคร ู

JP C0032 นางสาว มัญชนา  พรมลี รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0033 นางสาว มาริษา สุไว ธุรกิจส่วนตัว 

JP C0034 นางสาว มีนาพร สังศิลลา นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0035 นางสาว รักษ์ วงศ์ยังอยู่ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0036 นางสาว รินรดา เรียบร้อย นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0037 นางสาว ลินีนาฏ แสงเพชรวัฒนกุล นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0038 นางสาว วรัทยา  สายลังกา รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0039 นางสาว วันนูรลีญานา ละบายดีมัญ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0040 นางสาว วิรนันท์ วุฒิยานันท์ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0041 นางสาว วีรญา    บุญอุปถัมภ์ พนักงานราชการ 

JP C0042 นางสาว สมิตานัน เหลืองพวงแก้ว นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0043 นางสาว สิริวิภาวี ชิงไชย นักวิชาการสาธารณสุข 

JP C0044 นางสาว สุจิตรา จันทร์แสง ธุรกิจส่วนตัว 

JP C0045 นางสาว สุภาวดี บริกุล พนักงานบริษัท 

JP C0046 นางสาว หทัยชนก ศูนย์ตรง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0047 นางสาว อติกานต์ การะเกตุ คุณคร ู

JP C0048 นางสาว อนัตตา ศูนย์ดำรงค์ พนักงานบริษัท 
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บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

JP C0049 นางสาว เกตุมณ ีจิบจันทร์ นักเรียน / นักศึกษา 

    

JP C0051 นาย เปี่ยมปีติ ศิวิวงษ์ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

    

JP C0053 นางสาว ไพลิน เทียนศศิธร นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0054 นางสาว กนกพร จุลเมือง นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0055 นางสาว กนกพิชญ์ ใจวงษ์ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0057 นาย กฤษฎา สำราญมน รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0058 นาย กิจอธิภัณฑ์ สุขกระจ่าง นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0059 นาย กิตติพงษ์ พัดพ่วง คุณคร ู

JP C0060 นางสาว จุฑามาศ ไชยพูน คุณคร ู

JP C0061 นางสาว ธิวาภรณ์ ไชยรัตน์ทอง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0062 นางสาว พนิดา ถาปะนา รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0063 นางสาว วรรณภา นาจาน นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0064 นางสาว อุไรพรรณ อุปนิ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0065 นางสาว เหมรัตน์ แรงกสิวิทย์ คุณคร ู

JP C0066 นางสาว ไอรีน แบรนด์สเต็ตเตอร์ พนักงานบริษัท 

JP C0067 นางสาว กฤษญานัญ กระชังแก้ว คุณคร ู

JP C0068 นางสาว กันติชา นิตย์วิมล นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0069 นางสาว จารุวรรณ พนมเขต นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0070 นางสาว จิดาภา สุภาพพงษ์ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0071 นางสาว จิราภรณ์ กอแก้ว นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0072 นาย จีระวัฒน์ บุญเหลา นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0073 นางสาว จุฑามาศ คำแก้ว นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0074 นางสาว ฉัตรฑริกา เกิดสวัสด์ิ คุณคร ู

JP C0075 นางสาว ณัชชา อุปเท่ห์ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0076 นางสาว นลินี อุ่นชัย นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0077 นางสาว นิสรีน รอดสำราญ พนักงานบริษัท 

JP C0078 นางสาว พิมพ์ลดา อุดมศิลปทรัพย์ พนักงานบริษัท 

JP C0079 นาย ภานุวัฒน์ อาจหอม นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0080 นางสาว ลลิตา คำทองสุข นักเรียน / นักศึกษา 
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บุคคลทั่วไป 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล อาชีพ 

JP C0081 นางสาว วรดา ต้ังคำ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0082 นางสาว วัชราภรณ์ พ่ึงโพธ์ิ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

JP C0083 นาย ศิริโชค แก้วมณี ธุรกิจส่วนตัว 

JP C0084 นางสาว สุจาริณี อุ้มดีไว นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0085 นางสาว อริสา สืบเรือง นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0086 นางสาว อริสา สืบเรือง นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0087 นาง ดวงกมล ต้ังประเสริฐ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0088 นางสาว วัชรินทร์ เรืองศลิป ์ นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0089 นางสาว สุจิตรา ธรรมศริ ิ คุณคร ู

JP C0090 นางสาว ลักษิกา อุทธิเสน นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0091 นางสาว ศศิพิมพ์ หนูแก้ว นักเรียน / นักศึกษา 

JP C0092 นาย รุ่งสยาม เสนางาม - 
 


