
ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
001 กชพร บรรเรืองทอง ขอนแกน่วิทยายน
002 กนกรส ขจรมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
003 กนกวรรณ หว่อง หนองหินวิทยาคม
004 กนกอร อินธิราช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
005 กมลชนก พิมพ์ศิริ สิรินธร
006 กมลรัตน์ เชื้อหงษ์ ชุมแพวิทยายน
007 กรกช แกว้อ าไพ ละหานทรายรัชดาภิเษก
008 กรเกตุ สอนสิงห์ไชย์ ขอนแกน่วิทยายน
009 กรรวี เจริญโชคมณี แกน่นครวิทยาลัย
010 กฤษณะพล สุขแสวง จอมพระประชาสรรค์
011 กลัยรัตน์ เรืองกจิพิริยกลุ ชุมแพศึกษา     
012 กานต์ เกยีรติคุณรัตร์ สิรินธร
013 กานต์ธิดา ชัยสิริกานต์กลุ ขอนแกน่วิทยายน
014 กติติพงศ์ สุวรรรเลิศ ราชสีมาวิทยาลัย
015 กติติพงษ์ แกว้รัดช่วง ขอนแกน่วิทยายน
016 กติติมา ช านิไกร จอมพระประชาสรรค์
017 กติติยา อัปโม กลัยาณวัตร
018 กรีติกา ล้ิมศิริโพธิท์อง จอมพระประชาสรรค์
019 กลุนัฐ  ประจันบาล ราชประชานุเคราะห์  51
020 กลุปรียา ทวีเมือง ขอนแกน่วิทยายน
021 เกวลี โคตรทองหลาง กลัยาณวัตร

รายชื่อผู้เขา้แขง่ขนั Spelling Competition 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้

ในมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 
ประจ าป ี2556 รอบภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

วันเสาร์ที ่10 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00-14.00 น.
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
022 แกว้ฝาง  ทีดี่ ราชประชานุเคราะห์  51
023 แกว้ฟ้า หมั่นเทีย่ง สิรินธร
024 ขวัญจิรา อุทธิยา ชุมชนบ้านสีแกว้
025 คณิน มณีรอด ขอนแกน่วิทยายน
026 คมชาญ สายหยุด ขอนแกน่วิทยายน
027 ครีษมายัน  ภูสอดเงิน สารคามพิทยาคม
028 โฆษะ โฆษวิฑิตกลุ ราชสีมาวิทยาลัย
029 จริยา เทพนคร บุรีรัมย์พิทยาคม
030 จรุงจิต พิสิฐพรปิติกลุ บุรีรัมย์พิทยาคม
031 จักริน   เศษแสงศรี ราชสีมาวิทยาลัย
032 จารุวรรณ ศรีโนนยาง นารีนุกลู
033 จิดาภา ภิญโญทรัพย์ บ้านแท่นวิทยา
034 จิรัชยา แกว้กาญจน์ สิรินธร
035 จิราพร รอบคอบ ขอนแกน่วิทยายน
036 จิรารัตน์ พรมสมบัติ สามัคคีพิทยาคาร
037 จุฑามณี กอ้นโฮม แกน่นครวิทยาลัย
038 ฉัตรชัย พงศ์มยุราเฟื่องฟู ขอนแกน่วิทยายน
039 ฉันทนา นิลนามะ สามัคคีพิทยาคาร
040 เฉลิมพร โชคเฉลิม กลัยาณวัตร
041 ชฎาภรณ์ ลุนระวงศ์ สามัคคีพิทยาคาร
042 ชนานันท์ คอมแพงจันทร์ อุดรพิทยานุกลู
043 ชลธิชา บุตตาสี แกน่นครวิทยาลัย
044 ชลธิชา โสภา ชนบทศึกษา
045 ชลลดา  วิชา หนองอารีพิทยา
046 ชลิตา จันทร์ศรี ขอนแกน่วิทยายน
047 ชิดชัย หาญสมัคร ชุมพวงศึกษา
048 ชุติมา กาฬอ่อนศรี ขอนแกน่วิทยายน



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
049 โชคชัย หึกขุนทด ขอนแกน่วิทยายน
050 โชติรส มาเมือง ขอนแกน่วิทยายน
051 โซเฟีย พาเตอร์ซัน ขอนแกน่วิทยายน
052 ญาณิศา ปราสาททอง ขอนแกน่วิทยายน
053 ฐกรณ์พงษ์ หล่อธราประเสริฐ ราชสีมาวิทยาลัย
054 ฐากรู  บัวทอง สารคามพิทยาคม
055 ฐานิศ แกว้เกดิ ชนบทศึกษา
056 ฐานุภัทร รักษาเคน ขอนแกน่วิทยายน
057 ฐิตาภร แสงเพ็ชร แกน่นครวิทยาลัย
058 ฐิติกานต์ เกษรเสนา พังโคนวิทยาคม
059 ฐิติยา เกดิวิธี ขอนแกน่วิทยายน
060 ณราวดี จันทร์เกษม ขอนแกน่วิทยายน
061 ณวรรณ ศูนย์จันทร์ ขอนแกน่วิทยายน
062 ณัฎฐธิดา ปรีชาพาณิชย์กลุ ขอนแกน่วิทยายน
063 ณัฏฐกติต์ิ หงส์ชู ราชสีมาวิทยาลัย
064 ณัฐกานต์ สิทธิจันทร์ กลัยาณวัตร
065 ณัฐณิชา ธรรมโสภณ สิรินธร
066 ณัฐพงษ์ สมภาร ขอนแกน่วิทยายน
067 ณัฐพร สีหะวงษ์ ขอนแกน่วิทยายน
068 ณัฐพล กล่ินศรีสุข สามัคคีพิทยาคาร
069 ณัฐพล ขุนศรี สามัคคีพิทยาคาร
070 ณัฐพล เพ็งพระจันทร์ ขอนแกน่วิทยายน
071 ณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
072 ณิชากร ตันสมรส ขอนแกน่วิทยายน
073 ติณณ์  ข ากิ่ง ราชสีมาวิทยาลัย
074 ติณห์ ศรีอินทร์ ราชสีมาวิทยาลัย
075 ทยากร แกว้ทาสี ขอนแกน่วิทยายน



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
076 เทพฤทธิ ์อุประ อุดรพิทยานุกลู
077 ธนชัย แกง่อินทรฺ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
078 ธนพงษ์ ล าเพย ราชสีมาวิทยาลัย
079 ธนพงษ์ โสภา ชนบทศึกษา
080 ธนพร   เนืองนันต์ นารีนุกลู
081 ธนพร พลีพูล กลัยาณวัตร
082 ธนวรรณ อุทินทุ บุรีรัมย์พิทยาคม
083 ธนศิริ จันสามารถ ขอนแกน่วิทยายน
084 ธนัชชา ศรศักดา ขอนแกน่วิทยายน
085 ธนาภรณ์ ชินทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
086 ธนิฎฐา จันทร์หนองสรวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
087 ธรัชฌา ธรรมโชติ ขอนแกน่วิทยายน
088 ธราธิป ธรรมมาภิมุข ราชสีมาวิทยาลัย
089 ธวัชชัย อนันตโสพล ชนบทศึกษา
090 ธัญชนก ศรีวังพล กลัยาณวัตร
091 ธัญชล วิบูลย์กลุ ขอนแกน่วิทยายน
092 ธัญดา ศิริดลธนเกษม สกลราชวิทยานุกลู
093 ธันยชนก อรุณยะเดช แกน่นครวิทยาลัย
094 ธัมม์ ธรรมวิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย
095 ธีรพงษ์   บุญศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
096 นฎา สมสวัสด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
097 นทีกานต์ ผาปะทะ ขอนแกน่วิทยายน
098 นพณัฏฐ์  นพตลุง ประโคนชัยพิทยาคม
099 นภวฤณ สุภธีระ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยม
100 นภสร จันทาตีด ชุมแพศึกษา     
101 นราวิชญ์ วุฒิวรรณวาณิช สกลราชวิทยานุกลู
102 นลธวัช ศรีวิลัย พังโคนวิทยาคม



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
103 นลินนิภา สิริประภากร บุรีรัมย์พิทยาคม
104 นวกร ชัยกรโกศล ศรีสะเกษวิทยาลัย
105 นวพร นวนสว่าง นารีนุกลู
106 นันท์นภัส เศรษฐวิพัฒนชัย สิรินธร
107 นิธิศ  เจริญศรี บุรีรัมย์พิทยาคม
108 นิราวัน  ดรเทพพล สามัคคีพิทยาคาร
109 นีรกรณ์ ภูมาศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
110 นุสบา คุณวิเศษ กลัยาณวัตร
111 บุษกร บุตรเพ็ง พังโคนวิทยาคม
112 บูรพา  เจริญวัฒน์ ราชสีมาวิทยาลัย
113 ปฏิพัทธ์ พลศักด์ิซ้าย แกน่นครวิทยาลัย
114 ปฐพี ทาไธสง ราชสีมาวิทยาลัย
115 ปทิตตา โชติ นารีนุกลู
116 ปนัดดา บุญถวิล ชุมชนบ้านสีแกว้
117 ปภาวรินท์ โครตเทียม ขอนแกน่วิทยายน
118 ปรเมศวร์   พลจ่า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
119 ประภาพร  ค าเพราะ นารีนุกลู
120 ปรินทร ดวงจันทร์โชติ ขอนแกน่วิทยายน
121 ปรียาวรรณ มายูร พังโคนวิทยาคม
122 ปวีณนุช โสวภาค สิรินธร
123 ปักษ์เงิน อุสาทรัพย์ บุรีรัมย์พิทยาคม
124 ปัณฑารีย์ ขามธาตุ แกน่นครวิทยาลัย
125 ปัณณ์ ป้อมสินทรัพย์ ราชสีมาวิทยาลัย
126 ปันฝัน ไชยชนะแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
127 ปาณบดี สอนรัมย์ ชนบทศึกษา
128 ปานชีวา  สมลือแสน ชุมแพศึกษา     
129 ปาริกา เถาว์ทิพย์ ขอนแกน่วิทยายน



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
130 ปาริชาติ มัดจุปะ บุรีรัมย์พิทยาคม
131 ปาลิตา เพ็ญพาส สิรินธร
132 ปิติพงษ์ วรามิตร ขอนแกน่วิทยายน
133 ปิยนุช พงศ์พรโสภณ นารีนุกลู
134 ปิยะดา  สีนามบุรี หนองนาค าวิทยาคม
135 เปรมกมล นวลบุญมา กลัยาณวัตร
136 พงศกร  กตัุน ราชสีมาวิทยาลัย
137 พงศธร ไชยภูมิ มัธยมวานรนิวาส
138 พงศ์ภรณ์  สุภา ราชสีมาวิทยาลัย
139 พนธกร ปิน่ละออ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
140 พรกนก จันโทสุทธิ์ วาปีปทุม
141 พรชิตา มั่งค่ัง ทุง่มนวิทยาคาร
142 พรไพลิน ญาณสิทธิเวทย์ ขอนแกน่วิทยายน
143 พรไพลิน วะนาไชย พังโคนวิทยาคม
144 พรรณอร จวงจันทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย
145 พรรษมน อึ้งจะนิล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
146 พรศิริ มีคาระเศรษฐ ขอนแกน่วิทยายน
147 พราวรุ้ง จงวัฒนากลุ ศรีสะเกษวิทยาลัย
148 พริษฐ์ พุ่มห่อทอง ราชสีมาวิทยาลัย
149 พัชรนันท์ พิริยเอกทัศน์ ขอนแกน่วิทยายน
150 พัชรพล  ลือวิชัย ราชประชานุเคราะห์  51
151 พัชรินทร์ นวบุตร ขอนแกน่วิทยายน
152 พัชศกรส์ นามวิชัยศิริกลุ ราชสีมาวิทยาลัย
153 พัฒนชัย สมัยกลุ ขอนแกน่วิทยายน
154 พันวัสสา จินาพรธรรม ขอนแกน่วิทยายน
155 พิชชาภา พันธุม์ณี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
156 พิชยตม์ พรรณภัทราพงษ์ ราชสีมาวิทยาลัย



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
157 พิเชษฐ์   มีชัย หนองอารีพิทยา
158 พิมพ์ชนก เฉิดเจิม แกน่นครวิทยาลัย
159 พิสิฐชัย อาชาเทวัญ ขอนแกน่วิทยายน
160 พีรญาณ์ มีบุญ กลัยาณวัตร
161 พีรยา บุญธรรม สิรินธร
162 พีรวิทย์ พิมพิรุด ขอนแกน่วิทยายน
163 พีระดา จันทร์เจริญ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
164 พุทธรักษา ดีจริง ขอนแกน่วิทยายน
165 พุทธิอร ลีทองดี ขอนแกน่วิทยายน
166 เพ็ญนภา เวียงเจริญ หนองหินวิทยาคม
167 ไพพลอย ศรีประย่า สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
168 ภราดร กมลเลิศ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
169 ภรินภัทร งามธรณกจิ ขอนแกน่วิทยายน
170 ภัทร์กวินท์ ไขกณัหา แกน่นครวิทยาลัย
171 ภัทรวดี วิริยะภรณ์ชัย ขอนแกน่วิทยายน
172 ภัทรวรินทร ปัญญาแกว้ กลัยาณวัตร
173 ภาณุเดช ภูแต้มนิล ขอนแกน่วิทยายน
174 ภาณุวิชญ์ ตุ้ยเจริญ ราชสีมาวิทยาลัย
175 ภานุพงษ์ โคยานาม พังโคนวิทยาคม
176 ภาสกร ศรีวสิตาภากร ขอนแกน่วิทยายน
177 ภูธเนศ สีโท ราชสีมาวิทยาลัย
178 ภูมิภัทร รัตนพันธ์ ขอนแกน่วิทยายน
179 ภูมิภัทร ลิมป์ปัทมปาณี ราชสีมาวิทยาลัย
180 ภูริต บุญฤกษ์ ราชสีมาวิทยาลัย
181 ภูริทัต สุขอนันต์ชัย ราชสีมาวิทยาลัย
182 มงคล บุตรเพ็ง พังโคนวิทยาคม
183 มณิภา รู้ปัญญา แกน่นครวิทยาลัย



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
184 มยุรี ศิริวัฒน์ ขอนแกน่วิทยายน
185 ยศวดี พรมพิมพ์ ชนบทศึกษา
186 ร้อยตะวัน ศรีตระกลู ขอนแกน่วิทยายน
187 รักษ์พงศ์ ทองชื่นตระกลู ขอนแกน่วิทยายน
188 รัชพล ไชยอนงค์ศักด์ิ ราชสีมาวิทยาลัย
189 รุ่งนภา พงษ์ชัย กลัยาณวัตร
190 ลดาวัลย์ วัชรินทรางกรู บุรีรัมย์พิทยาคม
191 ลลิตา  ชุตินิรันดร์ บุรีรัมย์พิทยาคม
192 ละมัย  หนูพันธ์ หนองอารีพิทยา
193 ละอองดาว อุปรีย์ นารีนุกลู
194 ลัดดา  วิชา หนองอารีพิทยา
195 ลัทธพล โลดแจ้ง อุดรพิทยานุกลู
196 วชิรวิทย์ หงษาชุม นาแกสามัคคีวิทยา
197 วชิราภรณ์ อินทร์อุดม อุดรพิทยานุกลู
198 วณิชา โคตรวงศ์ษา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
199 วรนนท์ จันทะรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
200 วรพล เลิศเจริญไพศาล ขอนแกน่วิทยายน
201 วรวลักษณ์ สุระพันธ์ อุดรพิทยานุกลู
202 วรวิทย์ จิตภักดีบดินทร์  ราชสีมาวิทยาลัย
203 วราพร   นามจันทรา หนองอารีพิทยา
204 วราพร   พิมพ์บุญมา นารีนุกลู
205 วริฎฐา  สมสุข อุดรพิทยานุกลู
206 วรินทร โคตรสวรรค์ กลัยาณวัตร
207 วัชรพงษ์ ภูมูล กลัยาณวัตร
208 วัชรพล เพ็งพระจันทร์ ขอนแกน่วิทยายน
209 วัฒนชัย แกว้ดอนหัน กลัยาณวัตร
210 วาสนา  บุญมานาง หนองนาค าวิทยาคม



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
211 วิรังรอง ทิพย์จริยาอุดม ชุมแพศึกษา     
212 ศรัณย์   สาริกลุ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
213 ศรินยา ระวะรักษ์ ขอนแกน่วิทยายน
214 ศรินรัตน์ ธงชัย แกน่นครวิทยาลัย
215 ศศิ ศานติวรวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม
216 ศศิชา อารีย์วิจิตรกลุ ขอนแกน่วิทยายน
217 ศศิตนันทน์ ฤทธิไ์ธสง บุรีรัมย์พิทยาคม
218 ศิรประภา โสภาบุญ กลัยาณวัตร
219 ศิรินภรณ์ ร่มล าดวน ค าแสนวิทยาสรรค์
220 ศิรินันทร์ สุขสมร ชุมชนบ้านสีแกว้
221 ศุภกร จรรยางาม กลัยาณวัตร
222 ศุภโชค เรืองแกว้ ชนบทศึกษา
223 ศุภิสรา วัชรนุกลุเกยีรติ ขอนแกน่วิทยายน
224 สรวิชญ์ ฤทธิสุนทร ขอนแกน่วิทยายน
225 สรัลพร มั่นคง แกน่นครวิทยาลัย
226 สโรชา เตโพธิ์ ขอนแกน่วิทยายน
227 สหัสวรรษ ภุมรินทร์ ราชสีมาวิทยาลัย
228 สิรภพ นิไทรโยค ราชสีมาวิทยาลัย
229 สิริกร บุพศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
230 สิรินทรา ดีพรม ปิยะมหาราชาลัย  
231 สุดารัตน์  ศรีทอง หนองอารีพิทยา
232 สุดารัตน์ แกว้กล้า นารีนุกลู
233 สุทธิดา อุดม กลัยาณวัตร
234 สุทธิตา  ทวี หนองอารีพิทยา
235 สุธาสินี ธนสีลังกรู ขอนแกน่วิทยายน
236 สุนารี ชาจันทึก ศรีกระนวนวิทยาคม
237 สุปรียา  ต้อนครบุรี จระเข้หินสังฆกจิวิทยา



ล าดบั  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
238 สุพัตรา ผลถวิล ศรีกระนวนวิทยาคม
239 สุพิชญ์ชา แถมพร ราชสีมาวิทยาลัย
240 สุพิมล  ผลพยุง นารีนุกลู
241 สุภิญญา ศิลาชาติ อุดรพิทยานุกลู
242 สุรธิษณ์   เจตสิกสุข ราชสีมาวิทยาลัย
243 สุรางคณา แพงค า พังโคนวิทยาคม
244 หทัยชนก จินดาแกว้ สิรินธร
245 อนพัทย์ พิทยายน ราชสีมาวิทยาลัย
246 อภิญญา  ดวงศรี นารีนุกลู
247 อภิรติ สังข์เย็น ขอนแกน่วิทยายน
248 อมันดา ม้าเฉี่ยว สิรินธร
249 อรอนงค์ แต้มพิมาย ชุมแพวิทยายน
250 อริญาพร ปูท่า พังโคนวิทยาคม
251 อัจฉราพร  โอกระโทก จระเข้หินสังฆกจิวิทยา
252 อัชฌา แสนโคตร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
253 อันดามัน นิระ ชนบทศึกษา
254 อัษฎา   ชารินทร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
255 อาทิตย์ สัพโส พังโคนวิทยาคม
256 อาทิตยา สง่าแรง ขอนแกน่วิทยายน
257 อาภิวัฒน์ชัย ส ารวย ขอนแกน่วิทยายน
258 อารยา ทานัชฌาศัย ขอนแกน่วิทยายน
259 อารยาพร ส าเภานนท์ ชนบทศึกษา
260 อาลัน พิทยาธาราธร ขอนแกน่วิทยายน
261 อินทิพร มิ่งสกลุ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
262 อิศรา ตีเมืองสอง ชนบทศึกษา


