
รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษออนไลน์ 

(ประเภทเดี่ยว) 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล  โรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาวอภิญญา นันทวิศาล โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  

2 นางสาวธนัชชา ศรีแปงวงศ์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
3 นางสาวญาดา คนิงจิต โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  

4 เด็กหญิงรมิตา เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  

5 เด็กหญิงปริญรัช ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
6 นายวิศรุต เจริญศุภผล โรงเรียนตากพิทยาคม  

7 นายวิทวัส ตั้งศรีวรการต์ โรงเรียนตากพิทยาคม  
8 นางสาวภัทรวี อินทรกุญชร โรงเรียนตากพิทยาคม  

9 นายธนญ ชัยมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม  

10 นางสาวขวัญข้าว รื่นรวย โรงเรียนตากพิทยาคม  
11 นายพุฒิพงษ์ โพธิ์นาค โรงเรียนลานกระบือวิทยา  

12 นายสิทธิชัย เสือคล้าย โรงเรียนลานกระบือวิทยา  

13 นางสาวชนิดา ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนลานกระบือวิทยา  
14 นางสาวอลิสา ปิ่นจุลัย โรงเรียนลานกระบือวิทยา  

15 นางสาวกัญญารัตน์ อุดมสุข โรงเรียนลานกระบือวิทยา  
16 นายจิระวัฒน์ โพธิรัง โรงเรียนทุ์งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
17 นางสาวนันทิกา ลาวจันทร์ โรงเรียนทุ์งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

18 นางสาวกัญธิดา หนูนิล โรงเรียนทุ์งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
19 นางสาวธัญชนก  เวฬุวนาธร โรงเรียนทุ์งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

20 นางสาวรัชนีวรรณ เหวาจิน โรงเรียนทุ์งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

21 นางสาวรุ่งนภา ปินตา โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  
22 นางสาวสุธิตา ปินตา โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  

23 นางสาวสุมิลตรา ผิวขาว โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  

24 นางสาววาสิตา สนองญาติ โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  
25 นางสาวพรรณิชา พรมศรี โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  

26 เด็กหญิงอภัสรา ภู่มณี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
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27 เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญรัตน์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  

28 เด็กหญิงธิดารัตน์ เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
29 เด็กหญิงธัญญาเราศ พ่ึงวงศ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  

30 เด็กชายตรีวุฒ  ครุธทอง โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  

31 นางสาวสุกรานต์ดา เย็นฉ่ า โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  
32 นางสาวกิลยากร นาคคุ้ม โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  

33 นายสรายุทธ วรรณ์สุทธะ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  
34 นางสาวอาริษา  มีมุข โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  

35 นางสาวจารุวรรณ มองล่า โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  

36 นายณัฐวุฒิ เทียมพงษ์ โรงเรียนบ์อแก์ววิทยา  
37 นางสาวชลธิชา หงษ์คง โรงเรียนบ์อแก์ววิทยา  

38 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี โรงเรียนบ์อแก์ววิทยา  

39 นางสาวจารรุวรรณ เดิมสันเทียะ โรงเรียนบ์อแก์ววิทยา  
40 นางสาวศิริญาภรณ์ บุคควัน โรงเรียนบ์อแก์ววิทยา   

41 นายพนศกรณ์  หุ้นเหี้ยง โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  

42 นางสาวเบญจมาศ  ราชบัวน้อย โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
43 นางสาวสายวสันต์  อ้นทอง โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  

44 นางสาวฐิติมา  มะหะสุ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
45 นางสาวศศิพร  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  

46 นางสาวอาทิตยา  ภาจันทร์โท โรงเรียนวัชรวิทยา  

47 นางสาวพิมไพลิน  พุ่มทุเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา  
48 นายพัฒนวุฒิ  โคสอน โรงเรียนวัชรวิทยา  

49 นางสาวฐาปนิก  ค าไว โรงเรียนวัชรวิทยา  

50 นางสาวปรารถนา  เจนเกษตรกร โรงเรียนวัชรวิทยา  
51 เด็กหญิงสุมินตรา  สามงามเสือ โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  

52 เด็กหญิงอุษา  ฉวี โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  
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53 เด็กหญิงกรกมล  บุบผามาลา โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  

54 เด็กหญิงปพิชญา  ห่วงกลิ่น โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  
55 เด็กหญิงประนัสดา  เกาะแก้ว โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  
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1 
 

นางสาวชลณิชา วิราพร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  

นายเกริกก้อง ทินปาน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  
2 เด็กหญิงโชติภา ทรัพย์พะวงศ์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  

เด็กหญิงพิชญธิดา จีนเมือง โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  

3 นางสาวพรลภัส ทัศนไพบูลย์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
นายศิวกร สิริจังเจริญ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  

4 นางสาวธิติสุดา สุวรรณวงศ์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
นางสาวจิราพัชร์ ณัฐภัทรศิริกุล โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  

5 นายภาณุวัฒน์ โพธิ์วัด โรงเรียนลานกระบือวิทยา  

นายมนัญชัย โชติน้อย โรงเรียนลานกระบือวิทยา  
6 นางสาววรรณพร เนื่องวัง โรงเรียนลานกระบือวิทยา  

นางสาวปานทิพย์ แช่มช้อย โรงเรียนลานกระบือวิทยา  

7 นางสาวอรวรรณ รักหนู โรงเรียนลานกระบือวิทยา  
นางสาวธัญญาภรณ์ กัลพฤกษ์ โรงเรียนลานกระบือวิทยา  

8 นางสาวธารทิพย์ ห้าวหาญ โรงเรียนเมืองเชลียง  

นางสาวอภิญญา วงศ์ชมพู โรงเรียนเมืองเชลียง  
9 นางสาวลดามณี แสนเมือง โรงเรียนเมืองเชลียง  

นางสาวชลธิชา ศรีกองเพียร โรงเรียนเมืองเชลียง  
10 นางสาวบรมรัตน์ ไตรยางค์ โรงเรียนตากพิทยาคม  

นางสาวฐิติยา แก้วบุญช่วย โรงเรียนตากพิทยาคม  

11 นางสาวมณฑิตา ราศรี โรงเรียนตากพิทยาคม  
นางสาวพิชชาภา บรรเทา โรงเรียนตากพิทยาคม  

12 นางสาวนภัสสร แจ่มตระกูล โรงเรียนตากพิทยาคม  

นางสาวชลธิชา ประชุมพร โรงเรียนตากพิทยาคม  
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13 นางสาวณัฏฐธิดา  เครือแก้ว โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

นางสาวภัทรินทร์  แสนค า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
14 นางสาวทัณฑิกา  อุดมปิง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

นายสิทธิเชษฐ์  คนประสม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

15 นางสาวธมัสยา  สิทธิโชต ิ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
นายอริญชัย รุนเจริญ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

16 นางสาวปริชาติ โฉมนอก โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  
นางสาวชนิดาภา จันทะคุณ โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  

17 นางสาวแพรวพราว พวงสมบัติ โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  

นางสาวเมธาพร สิงค าโล โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  
18 นางสาวยุพิน ภักดีวุธ โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  

นางสาวนัยนา สุกสอน โรงเรียนนาบ์อค าวิทยา  

19 นางสาวกัญญ์วรา  เพ็งยา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
เด็กชายกิตติพันธ์  อ้นเล่ย์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  

20 นางสาวนริศรา  เอื้อกุศลสมบูรณ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  

นางสาวพิชญาภา ฝั้นสกุล โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
21 นางสาวพรรณจิตรา พูลอ่ า โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  

นางสาวจิรพัฒน์  มาตา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
22 นางสาวนฤทัย ทองทะจิตร์ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  

นางสาววิรัชยาภรณ์ ทาติด โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  

22 นายกรชวัล ศรีวิชัย โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  
นางสาวชนานาฎ เฉลยภพ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  

23 นางสาวสุชานันท์ สุวรรณศิริ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  

นายเขตอุดม ทิพันธ์ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  
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24 นางสาวภัทรพร  มานะทน โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  

นายพานิชย์  ศรีพุทธา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  
25 นางสาวกิตติพร พระเพชร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  

นางสาวอรนลิน อุทัยช่วง โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  

26 นางสาวจันทรวิมล ดีเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  
นายธีระวัฒน์ คุ้มวงษ์ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  

27 นางสาวอรณิชา ธรรมจิตร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  
นางสาวทิพประภา กลิ่นประทุม โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  

28 นางสาวพิมพ์ชนก  คลังทอง โรงเรียนวัชรวิทยา  

นางสาววริศรา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนวัชรวิทยา  
29 นายปฏิภาน  จุลพันธ ์ โรงเรียนวัชรวิทยา  

นางสาวปัญจมาพร  ถิระศิลป์ โรงเรียนวัชรวิทยา  

30 นายณัฐธัญ  ทวงธง โรงเรียนวัชรวิทยา  
นางสาวนุจรีย์ เดชเกิด โรงเรียนวัชรวิทยา  

31 เด็กหญิงอุษณิภา  ระหา โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  

เด็กหญิงสุพิชชา  สุภาพพูล โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  
32 เด็กชายศุภณัฐ  ภารวงค์ โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  

เด็กหญิงฐิติภัทรา  แสนซื่อ โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  
33 เด็กหญิงนวนันท์  ปัญญาเสน โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  

เด็กหญิงชนิสรา  คลังเงิน โรงเรียนทุ์งทรายวิทยา  

 


