ผู้เข้าแข่งขัน Spelling Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมภ
ิ าคและกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2556
รอบภาคใต้
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น.
โรงแรมเค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
001 กนกพิชญ์ สพานทอง
อามาตย์พานิชนุกูล
002 กมลลักษณ์ เสือนวล
สุราษฎร์ธานี 2
003 กรณ์ คงคารัตน์
อามาตย์พานิชนุกูล
004 กฤตพร สมเพ็ชร
สภาราชินี
005 กฤศดากรณ์ กาวิละบุตร
สภาราชินี
006 กวิสรา น้อยประดิษฐ
มัธยมพัชรกิติยาภา 3
007 กษิบดินทร์ ศรีหมาด
อามาตย์พานิชนุกูล
008 กัณฐมณี ทองเส็ม
สภาราชินี
009 กันยาทิพย์ กุลศิริ
สุราษฎร์พิทยา 2
010 กัลยรัตน์ หนูหมอก
อามาตย์พานิชนุกูล
011 กาณฑ์ คงคารัตน์
อามาตย์พานิชนุกูล
012 กานต์การุณย์ นุสรณ์ไพรงาม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
013 กานต์ธรี า ศรีนวล
บูรณะราลึก
014 กานติมา ปัญญาวุฒิธรรม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
015 การัณยภาส กุฎีศรี
อามาตย์พานิชนุกูล
016 กิตติธช
ั เศวตกรต
สุราษฎร์ธานี
017 กิตติมา ทัศกูลกิจ
รัฐประชาสรรค์
018 กีรติ บุญเมือง
สภาราชินี
019 กุลชญา เกริกชัยธนา
รัฐประชาสรรค์
020 เกวลิน ตันติสิรวิ ัฒน์
สุราษฎร์พิทยา
021 เกวลี ยันตดิลก
สุราษฎร์ธานี 2
022 ขนิษฐา เอ่งฉ้วน
อามาตย์พานิชนุกูล
023 ขวัญชนก ชอบชูผล
วังวิเศษ
024 คณาวุฒิ ธรรมกุล
สุราษฎร์ธานี
025 จรัสศรี สุรวิ งค์
สภาราชินี
026 จินดารัตน์ ก่ออ้อ
อามาตย์พานิชนุกูล
027 จิราพร แพ้วม่วง
สภาราชินี
028 จุฑามาศ เจริญสุข
สุราษฎร์ธานี 2
029 จุฑามาศ ยิ้นเสน
สภาราชินี
030 เจษฎา จงรัตน์
บูรณะราลึก
031 ชญานิน พัฒนศักดิ์
สุราษฎร์ธานี
032 ชญานิษฐ์ ยืนยง
ธิดานุเคราะห์
033 ชนกนันท์ ห่อสุวรรณ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
034 ชนม์สิตา คงมะลาน
พุนพินพิทยาคม
035 ชนรดี อานาจสิน
สุราษฎร์ธานี 2
036 ชนาพร นิวัติศัยวงศ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ลาดับ
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077

ชื่อ-นามสกุล
ชนาภัทร คงแก้ว
ชมพิชาน์ พันธ์เลิศ
ชวิศา หีตเสมียน
ชัยธวัช ช่วยอินทร์
ชัยพิชญ์ โพธิ์พิชญกุล
เชษฐ์สุดา รสมาลี
ไชยภพ ณ นคร
ญาณัฐกานต์ พรัดชู
ญาดา จารุรช
ั ต์ธารง
ณชหรรษ ชุมศรี
ณภัทร ภัททิยธนี
ณัชชา ญาณนาม
ณัฐกมล พิกุลทอง
ณัฐกานต์ ภักดี
ณัฐชา แสงเสน
ณัฐธิดา ลุกเซ็น
ณัฐพล ธิตา
ณัฐพล อิ่มใจ
ณัฐมณี สุววงศ์
ณัฐยา ธีระกุลพิศุทธิ์
ณัฐวร วลัยรัตน์
ณัฐสิมา ก่อเกียรติ
ณิชกานต์ สุนทรนนท์
ณิชารีย์ ชาวสมุทร
ดอกไม้ พลเยี่ยม
ทิพย์อุมา พู่ระหง
ทิพวิมล นนทา
ธนภรณ์ ศักดิ์แก้ว
ธนภัทร ลิ่มวัน
ธนัชญา หอยสังข์
ธนัตญ์ หลักทอง
ธเนศ ปิ่นพรม
ธรรมธวัช เสน่หา
ธัญชนก ทิพย์มณีโกมุท
ธัญชนก ยางทอง
ธัญชนก จุติพงศ์
ธัญญา สมาพิตย์สุข
ธัญญาลักษณ์ ไชยสิทธิคุณ
ธัญยา นันทสุทธิวารี
ธัญลักษณ์ เสนาน้อย
ธัญวรัตม์ แก้วทอง

โรงเรียน
อามาตย์พานิชนุกูล
วังวิเศษ
สุราษฎร์ธานี
สภาราชินี
สุราษฎร์ธานี
อามาตย์พานิชนุกูล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์พิทยา 2
ธิดานุเคราะห์
มหาวชิราวุธ
สภาราชินี
สภาราชินี
เมืองหลังสวน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สภาราชินี
สภาราชินี
อ่าวลึกประชาสรรค์
พุนพินพิทยาคม
สุราษฎร์พิทยา 2
สภาราชินี
สุราษฎร์ธานี
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มัธยมพัชรกิติยาภา 3
สุราษฎร์พิทยา 2
สภาราชินี
อ่าวลึกประชาสรรค์
สภาราชินี
สภาราชินี
บูรณะราลึก
อ่าวลึกประชาสรรค์
รัฐประชาสรรค์
สภาราชินี
สภาราชินี
สภาราชินี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
อามาตย์พานิชนุกูล
รัฐประชาสรรค์
พุนพินพิทยาคม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ลาดับ
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ชื่อ-นามสกุล
ธันวา สมานพิกุลวงศ์
ธารารัตน์ สมเกื้อ
ธิดา ประกอบวันเจริญ
ธิดาทิพย์ มณีกุล
ธิดารัตน์ พรมการ
ธิติกานต์ บุญรุ่ง
ธีรนัย กุลเก็ต
ธีรพันธ์ จิ้งจ่าย
ธีรว์ รา ลิ้มสุวรรณ
นงนภัส สินวรพันธุ์
นนทกร ทรัพย์คูณ
นภดล ยามาสา
นภัส อรุณเวชกุล
นฤคม เอ้งฉ้วน
นลินี ทองบุญชู
นวภัทร พิเชษฐพงษ์
นวมลลิ์ เทพรักทอง
นวมลลิ์ หล่อสุพรรณพร
นัฎศรา เดชธราดล
นิภาวัลย์ รักซ้อน
นิรดา คาเสน
นิศาชล ศรีแก้วตุง
นิศารัตน์ เล็ดรอด
บงกช ชมศิริ
บุรส
ั กร ล้วนเส้ง
เบญญทิพย์ ศรีวิลัย
ปฐวี ปัจฉิมเทศ
ปทิต ปฐมนุพงศ์
ปภาวี แหลมสัก
ปรมินทร์ วิจต
ิ ร
ปรานปัญญ์ ศาสตรสิงห์
ปริญญา ยอดเรือน
ปริญา คาพัน
ปวีณ์นุช เสนาน้อย
ปวีร์ บุญเจริญ
ปัณฑิตา ว่องไพโรจน์
ปัทมพร ชานาญเวช
ปาริชาต บุตรน้อย
ปิยธิดา นาคประดิษฐ์
ปิยมน ภู่ทองปิยะชัย
ปิยมาศ นิลทอง

โรงเรียน
สตูลวิทยา
อามาตย์พานิชนุกูล
ทีปราษฎร์พิทยา
สภาราชินี
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
อามาตย์พานิชนุกูล
พรุพีพิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี
สตูลวิทยา
ธิดานุเคราะห์
สภาราชินี
พรุพีพิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วังวิเศษ
สภาราชินี
อ่าวลึกประชาสรรค์
มหาวชิราวุธ
สุราษฎร์ธานี
สภาราชินี
สภาราชินี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์พิทยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สภาราชินี
สุราษฎร์ธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สุราษฎร์พิทยา 2
พุนพินพิทยาคม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
อ่าวลึกประชาสรรค์
ปากแพรกวิทยาคม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พรุพีพิทยาคม

ลาดับ
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

ชื่อ-นามสกุล
ปิยากร เกิดผล
ปิยาอร เพชรพูล
เปมิกา บุญจันทร์
พนิดา กลิ่นเมฆ
พรทิพย์ สัมฤทธิ์
พรรณไม้ รื่นยุทธ์
พรรณราย คชาภรณ์วงศกร
พรรษพร จองวงศ์รก
ั ษ์
พลอยขวัญ ดาโชติ
พลอยพรรณ แก้วเพิ่มพูน
พัชรพร วรรณวงศ์
พัชราวรรณ จันทร์แก้ว
พัชรี เพ็ชรทิพย์
พัชรีรต
ั น์ สังขรัตน์
พัฒน์นรี เพชรเครือ
พัทมน ช่วยรักษ์
พิชญุตม์ เจริญฤทธิ์
พิชยา อัมรักษ์
พิชารัฐ สุวรรณจันทร์
พิรญาณ์ สัจจวนิช
เพ็ญพิชชา เพ็ชรจารัส
เพลาพิลาศ ตั่นเซ่ง
ฟิรดาว มาน๊ะ
เฟื่องฟ้า สิทธิสถิตย์
ภควรรษ รอดความทุกข์
ภัททิยา เรณุมาศ
ภัรติกานต์ มีสุวรรณ
ภาวิณี ทองโสภา
มณธรภร สุมฺพงศ์
มนสิชา วงศ์วิวัฒน์
มัลลิกา ช่วยชาติ
มานิตา อักษรสว่าง
มาลินี ฉิมแสง
เมธวัฒน์ วงศ์สุวัฒน์
รพีพรรณ หนองคลา
รัชกาญจน์ นวลนิ่ม
รัชตะวัน กิ่งแก้ว
รัฐพิรณ
ุ อ่อนหาดพอ
รัตนกร พากเพียร
รัตนา แก้วสุข
รัตนาภรณ์ จิ้งจ่าย

โรงเรียน
วังวิเศษ
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปากแพรกวิทยาคม
พรุพีพิทยาคม
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บูรณะราลึก
สภาราชินี
มหาวชิราวุธ
พนมศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อ่าวลึกประชาสรรค์
สภาราชินี 2
อามาตย์พานิชนุกูล
อามาตย์พานิชนุกูล
สภาราชินี
อามาตย์พานิชนุกูล
รัฐประชาสรรค์
ธิดานุเคราะห์
สุราษฎร์พิทยา 2
สุราษฎร์พิทยา 2
สภาราชินี
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วรนารีเฉลิม
สุราษฎร์ธานี
สภาราชินี
สุราษฎร์ธานี
สภาราชินี
สุราษฎร์พิทยา 2
รัฐประชาสรรค์
สภาราชินี
สวนศรีวิทยา
อ่าวลึกประชาสรรค์
สภาราชินี
รัฐประชาสรรค์
สุราษฎร์ธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วรนารีเฉลิม
พรุพีพิทยาคม

ลาดับ
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

ชื่อ-นามสกุล
รันดา พลายพล
รัมณียา ขวัญแก้ว
รินทราย พงษ์วะสา
รุ่งนภา เกิดสมบัติ
รุจโิ รจน์ ศิวิ
ฤทธิเกียรติ คงกลับ
ลดาชาติ บัวเพชร
วงศกร ไขแสง
วชิรา เพ็ชรคง
วรรณภพ สังข์คร
วรวุฒิ เขียดสุข
วราเมธ เพ็ชรเพ็ง
วรารจน์ รมย์เมือง
วริษฐา จีระธรรมสุนทร
วลัยพรรณ ยิ่งมีสกุล
วสุนันท์ ฮัวเกี้ยน
วัชรชัย ตั้งกิตติเวช
วัชราวลี เมืองพูล
วันวิสาข์ ประดิษฐมล
วารุณี ทิพเศษ
วาสิฎฐี วณิชชานนท์
วิกรม ยกบวร
วิธวินท์ ราชธานี
วิภาวดี นวลนาค
วิรย
ิ าภรณ์ วัฒนกิจ
วิวรรณ อารยะพงษ์
ศรัญญ์ จุฑามาตร์
ศรีปัญญา ชัยเพชร
ศศินา จุรก
ั ษ์
ศศิวิรน
ิ ทร์ มันทุ่ย
ศิรพ
ิ ร สินอ่อน
ศุจน
ิ ธรา กระบวนศรี
ศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธุ์
ศุภรัตน์ มณีรต
ั น์
ศุภลักษณ์ ศรีวิรก
ั ษ์
ศุภวัฒน์ ยศศักดิ์ศรี
ศุภิสรา โชติกิตติกุล
สรัลพร รอดรัตน์
สวรรณยา ตะบูนพงศ์
สหรัฐ เจียมทิพย์
สหัสวรรษ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์

โรงเรียน
พิชัยรัตนาคาร
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สุราษฎร์พิทยา 2
พรุพีพิทยาคม
พรุพีพิทยาคม
พุนพินพิทยาคม
อามาตย์พานิชนุกูล
สภาราชินี
พุนพินพิทยาคม
สภาราชินี
สภาราชินี
พรุพีพิทยาคม
อามาตย์พานิชนุกูล
สภาราชินี
บูรณะราลึก
สุราษฎร์พิทยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี 2
วังวิเศษ
สุราษฎร์ธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พรุพีพิทยาคม
สภาราชินี
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
อามาตย์พานิชนุกูล
สภาราชินี
อามาตย์พานิชนุกูล
สภาราชินี
สภาราชินี
อ่าวลึกประชาสรรค์
สภาราชินี
อ่าวลึกประชาสรรค์
เกาะสมุย
สภาราชินี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สภาราชินี
สุราษฎร์ธานี
มัธยมบ้านทาเนียบ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ลาดับ
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

ชื่อ-นามสกุล
สิรภพ ราญพยัฆ
สุชาวดี เพชรพรหม
สุทธิดา มากเอียด
สุธก
ิ านต์ คลายทุกข์
สุธรี าย์ เหมตะศิลป์
สุภาพร วิชัยดิษฐ์
สุมลทิพย์ รัตตนนท์
สุรวุฒิ บุญนาค
สุรย
ิ าพร วัฒนานิล
สุรรี ต
ั น์ เขตอนันต์สกุล
สุรรี ต
ั น์ ทองศักดิ์
สุวนันท์ ชูเล็ก
สุวิมล มณีฉาย
เสาวลักษณ์ เกตุพงษ์พันธ์
โสรญา จันทรภักดี
หริณโรชช์ เชาว์เจริญ
อชิรญา อ่อนเครง
อติกานต์ บัวริน
อติชาต กี้หมั้น
อภิชญา มูเก็ม
อภิชาญ ทองกระจ่าง
อมรรัตน์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
อรสา อุไรรัมย์
อริยวดี ศรีระบาย
อลงกรณ์ จานุสรณ์
อลิษา พลเดช
อังสุมา พลการ
อัจจิมา จันทรัตน์
อัจฉราพรรณ นิพนธ์มั่น
อัจรา เพ็ชรจันทร์
อัญชิสา จีนประชา
อัณศยา ศรีเมือง
อันดามัน สิงห์ชู
อัษฏาวุธ สุพัฒนุกูล
อาณกร หมั่นทวี
อาทิตติยา ไชยยศ
อาทิตยา พรรณศิลป์
อาทิมา ไชยรัตน์
อินทิรา ชุ่มใจ
อุษณีย์ เต้งชู
อุษา กอบอาไพ

โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
เกาะสมุย
มหาวชิราวุธ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มหาวชิราวุธ
เกาะสมุย
ศรีธรรมราชศึกษา
อามาตย์พานิชนุกูล
อามาตย์พานิชนุกูล
สุราษฎร์พิทยา 2
สภาราชินี
สภาราชินี
สภาราชินี
บูรณะราลึก
วรนารีเฉลิม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สภาราชินี
สภาราชินี
สภาราชินี
มหาวชิราวุธ
เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
ทีปราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี 2
บูรณะราลึก
วังวิเศษ
บูรณะราลึก
วรนารีเฉลิม
พุนพินพิทยาคม
วังวิเศษ
วังวิเศษ
อามาตย์พานิชนุกูล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี 2
สภาราชินี
พรุพีพิทยาคม
พุนพินพิทยาคม
สภาราชินี
อ่าวลึกประชาสรรค์
สภาราชินี
พรุพีพิทยาคม

