
 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    1 

ชื่อโรงเรียน   PRINCESS CHULABHORN SCIENCE HIGH SCHOOL PHITSANULOK 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน     

1. นางศิริรัตน์  พรหมอินทร์  Mrs. Sirirat  Prom-In 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

1. นายอนรวฆวี  ชูจินดา  Mr. Anakawee  Chujinda 

2. นายสิรภพ  อิ่มสุขศรี  Mr. Siraphop  Imsuksri 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    2 

ชื่อโรงเรียน   TAK PITTAYAKHOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน  

1. นางอัญชนา  บุญอินทร์  Ms. Anchana  Boonin 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายณัฐพงษ์  ภิรมย์ทอง  Mr. Nathapong  Piromthong 

3. นางสาวจินตพร  ค ากรเกตุ  Ms. Jintaporn  Komkornked 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    3 

ชื่อโรงเรียน   BANGLAI PITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน     

1. นางสาวดวงกมล  สุขอู๊ด  Ms. Duangkamon  Sukood 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นางสาวกิตติยา  พร้าเพรียว Ms. Kittiya  Phraphriang 
3. นางสาวนุชนางค์  นครประสาท Ms. Nuchanang  Nakornprasat 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    4 

ชื่อโรงเรียน   TAPHANHIN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย Ms. Weeraya  Make-krachai  

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวทัตพิชา  อุดค ามี  Ms. Thatphicha  Udkhammee 

3. นางสาวจินต์จุฑา  จอมทองหลาง Ms. Jinjuta  Jomthonglang  

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    5 

ชื่อโรงเรียน   WATBOTSUKSA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นายสหรัฐ  คงสน   Mr. Saharat  Khongson     

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นางสาวบุปภัทชา  หลินน่วม Ms. Bupphatcha  Linnuam 

3. นางสาวปวรา  เอ่ียมอาจ  Ms. Pawara  Aiamart 

 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    6 

ชื่อโรงเรียน   KHIRIMAT PHITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวนงนุช  โคเรือง  Ms. Nongnuxh  Khoruang 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวปรายฟ้า  ผ่องทอง  Ms. Prayfa  Pongthong 

3. นางสาวรัตนาภรณ์  ขัดนัว  Ms. Ruttanaporn  Kadbua 

 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    7 

ชื่อโรงเรียน   NARESUAN UNIVERSITY SECONDARY DEMONSTRATION SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาววันทกาญจน์  เล็กกระจ่าง  Ms. Wantakarn  Lekkrajang    

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายชนัต  เช่ียวชาญ   Mr. Chanut  Chiewchan 

3. นายคมนทิน  อินทร์ชูกุล   Mr. Komnatin  Indrachukul  

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    8 

ชื่อโรงเรียน   LANKRABUE WITTAYA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวนวลกมล  สายนวล  Ms. Nuankamon  Sainuan 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นางสาวศิริรัตนกรณ์  สุขสงค์  Ms. Siriratanakon  Suksong 
3. นายนเรศ  สิงคารวงศ์   Mr. Naret  Singkarawong 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    9 

ชื่อโรงเรียน   SAINGAM PITTAYAKON SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางกชพรรณ  ทวีจะกิจ  Ms. Kodchapan  Taweejakit     

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวกรพินธ์  หงษ์ศรี  Ms. Koraphin  Hongsri 

3. นางสาววิริศรา  กิจเจริญ  Ms. Wirisara  Kitcharoen  

 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    10 

ชื่อโรงเรียน   TAKHLIPRACHASAN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางวิชชุนัย  กุลถวายพร  Ms. Witchunai  Kulthawaiporn  

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นางสาวโชติกา  ตาฬวัฒน์  Ms. Chotika  Talawat 
3. นางสาววรัทยา  เครือแก้ว  Ms. Waratthaya  Kruekaew 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    11 

ชื่อโรงเรียน   NIYOMSILPANUSORN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางประภาพรรณ  ชอดริ  Ms. Praphaphan  Choudhary     

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายพิสิทธิ์  ตะเฆ้ทอง  Mr. Phisit  Takhetong 

3. นางสาวพรรณรมณ  กรวยมั่ง Ms. Phanramon  Gruymang   

 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    12 

ชื่อโรงเรียน   UDOMDARUNEE SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางอรสา  ศรีนรา   Ms. Orasa  Srinara 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นางสาวกวิสรา  ตันเจริญ  Ms. Kawisara  Tanjaroen 
3. นางสาวทิพเนตร  จันทร์ทุ่ง  Ms. Thipphanet  Chanthung 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    13 

ชื่อโรงเรียน   PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL  

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวธิรารัตน์  ทองงามดี Ms. Thirarat  Tongngamdee     

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นายฐปนกุล  สืบจิตต์  Mr. Tapanagun  Surbjit 
3. นางสาวชนกนันท์  หุ่นฉัตร  Ms. Chanoknan  Hunchat 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    14 

ชื่อโรงเรียน   SRITHAPPRACHASAN  SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวพจนีย์  สายค ากอง  Ms. Potjanee  Saykomgong  

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นางสาวกัญชพร  ปานบุญ  Ms. Kanchaphon  Panbun 
3. นางสาวสุธีมนต์  สมบูรณ์เอนก Ms. Suthimon  Somboonanake 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    15 

ชื่อโรงเรียน   NERNPITTAYAKOM 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางวัณณิตา  แก้วตัน  Ms. Wannita  Kaewtan     

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นางสาวภานุชนาถ  จันเงิน  Ms. Phanuchanat  Janngern 
3. นางสาวศุวิมล  มานิลทิพย์  Ms. Suvimol  Manitthip 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    16 

ชื่อโรงเรียน   THACHAIWITTAYA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวปณณภา  วรชนานันท์ Ms. Pananapa  Warachananan 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายกษมา  กรรณิกา  Mr. Kasama  Kannika 
3. นายพลพล  มีใจ   Mr. Paraphon  meejai 

 
 

 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    17 

ชื่อโรงเรียน   NONGPHAI SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวบัวเรียน  ฤทธ์ิกล้า  Ms. Buarian  Ritkla    

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์  Mr. Sakda  Dinonpho 
3. นายฐพกรณ์  ศรีกิริยา  Mr. Tapakorn  Srikiriya 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    18 

ชื่อโรงเรียน   THUNGSALIAM CHANUPATHAM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางทัศนีย์  มาคุณ   Ms. Tassanee  Makhun  

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวปัณฑิตา  โคตรสุวรรณ Ms. Panthita  Khotsuwan 

3. นางสาวอารียา  ยีพะบาง  Ms. Areeya  Yeepabang  

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    19 

ชื่อโรงเรียน   BUDDHACHINNARAJ PITTAYA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. Mr. Wilfredo B.Tan  Mr. Wilfredo B.Tan    

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายณัฐภัทร  ชมโลภ  Mr. Natthaphat  Chomlok 

3. นางสาวธัญพร  นันตีภา  Ms. Thanyaporn  Nantipha  

 

 

 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    20 

ชื่อโรงเรียน   NONGBUA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสมใจ  นามกระโทก  Ms. Somjai  Namkrathok 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นางสาวชุมณภัทร  ขุนภักดี Ms. Chumnapat  Khunpakdee 
3. นางสาวชลิดา  วงษ์ทานมัย  Ms. Chalida  Wongthanamai 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    21 

ชื่อโรงเรียน   UTTARADIT SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวชนกานต์  พันธุ์พิศาลสหกิจ Ms. Chanakarn  Punpisarnsahakit    

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นางสาวกบัญดา  จันทรสุวรรณ  Ms. Kodchayada  Chansuwan 
3. นางสาวพัทธญา  บุญนิล   Ms. Pattaya  Boonnin 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    22 

ชื่อโรงเรียน   SALUANG PITTAYAKOM 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน  

1. นางชุติรัตน์  แสงสุวรรณ์  Ms. Chutirat  Sangsuwan 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายกฤติเดช  อินทนาชัย  Mr. Krittidet  Aintanachi 
3. นางสาวเอ้ือการย์  จวนอาจ Ms. Ueakarn  Juanart 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    23 

ชื่อโรงเรียน   SAWANANANWITTAYA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ  Ms. Praphatsorn  Wongchaiwa     

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวพัฒน์นรี  ฉลองสัพพัญญู  Ms. Phatnaree  Chalongsappanyu 

3. นางสาวมนัสนันท์  ซับซ้อน   Ms. Manatsanan  Subsorn  

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    24 

ชื่อโรงเรียน   ST. JOSEPH NAKHONSAWAN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นายขวัญชัย  จาดอุไร  Mr. Khwanchai  Jadurai  

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายไตรภพ  เมฆอาภา  Mr. Traipob  Meigarpa 

3. นางสาวกุลณสร  คล้ายนาค Ms. Kulnasorn  Klainak 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    25 

ชื่อโรงเรียน   THATAKOPITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวกนกวรรณ  จงเกษกรณ์  Ms. Kanokwan  Chongketkorn     

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นายกวินภพ  เมืองสุวรรณ์  Mr. Kawinpob  Muangsuwan 
3. นางสาวฐิติพร  พรมเถื่อน  Ms. Thitiphorn  Phormtuean 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    26 

ชื่อโรงเรียน   CHALERMKWANSATREE SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสุทิศา  จันทะคุณ  Ms. Sutisa  Jantakoon 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายศุภสิน  ศรีทอง   Mr. Suphasin  Srithong 
3. นางสาวจุฑาทิพย์  จันทรวงศ์ Ms. Juthatip  Juntrawong 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    27 

ชื่อโรงเรียน   WANGSAIPHOON WITTHAYA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาววัชราวรรณ  มหาวรรณ  Ms. Watcharawan  Mahawan   

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นายธีรพัฒน์  มงคลประเสริฐ  Mr. Thiraphat  Mongkonpasert 
3. นางสาวปทิตตา  อินทร์ขาล  Ms. Pathitta  Inkhan 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    28 

ชื่อโรงเรียน   SAPPRAIWAN WITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวสุธาสินี  สอทา  Ms. Suthasinee  Sortha 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวมยุรีย์  เนรีติกุล  Ms. Mayuri  Neritikun 

3. นายเทียนชัย  จีนคง  Mr. Thienchai  Chinkhong  

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    29 

ชื่อโรงเรียน   SRISOMRONGCHANUPATHAM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  Ms. Lumchuan  Suksaptaweepol  

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวศุภิสรา  วรรณบุตร   Ms. Supisara  Wannaboot 

3. นายปวรุตม์  ทองศรี   Mr. Pawaroot  Thongsri  

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    30 

ชื่อโรงเรียน   PETPITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นายกิตติพันธ์  จันทรา  Mr. Kittipan  Chantra  

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายชนแดน  ศรีโรจน์ฤทธิ์  Mr. Chondan  Srirojrit 

3. นางสาวณิชาพัชร์  ค าเต่ย  Ms. Nichapat  Khamtoei 

  

 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    31 

ชื่อโรงเรียน   NAKHONSAWAN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางณัชชารีย์  เจริญฉัตรารมย์ Ms. Natcharee  Chareunchattrarom     

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน   

2. นางสาวธัญชนก  จิรเวชวงศ์สกุล Ms. Thanchanok  Jirawechwongsagul 
3. นายพงศ์ภีระ  บุตรเสน่ห์  Mr. Phongpeera  Bootsane 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    32 

ชื่อโรงเรียน   KAMPHAENGPHET PITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวพัชยา  ศิริวัฒน์   Ms. Patchaya  Siriwat 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นางสาวรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา  Ms. Rattanun  Wiboonsawatwattana 
3. นางสาวโยษิตา  ลีลาวดี   Ms. Yosita  Leelawadee 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    33 

ชื่อโรงเรียน   TRIAMUDOMSUKSA SCHOOL OF THE NORTH 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางนฤมล  แก้วแกมแข  Ms. Narumon  Kaewkaemkhae 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายอนันดา  ไวยวารี  Mr. Ananda  Wiwaree 
3. นางสาวพลอยไพลิน  อนาวงษ์ Ms. Ploypailin  Anawong 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    34 

ชื่อโรงเรียน   BANPLUKRAD SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวศิรินาถ  มตตะศิริ   Ms. Sirinarth  Muttasiri 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายปฏิพันธ์  ศรีงาม   Mr. Patipun  Sringam 
3. นายวงศธร  ราชขวัญ   Mr. Wongsathon  Ratchakhwan 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    35 

ชื่อโรงเรียน   MUANGCHALIANG SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี   Ms. Wanpen  Ondee 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นางสาวหทัยภัทร  ตู่ผัด   Ms. Hataipat  Tupad 
3. นายธีรวัฒน์  นามวงษ์   Mr. Teerawat  Namwong 

 
 
 
 

 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    36 

ชื่อโรงเรียน   PHICHITPITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวณัฐวดี  มากไหม   Ms. Natthawadee  Makmai 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นางสาวพัชรพร  บุญญา   Ms. Phatcharaporn  Boonya 
3. นางสาวชนัญพร  ปัญญาธิติพงศ์  Ms. Chananporn  Panyathitiphong 

 
 

 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    37 

ชื่อโรงเรียน   KHLONGKHLUNG RATRANGSAN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางธมลวรรณ  วันบรรเจิด  Ms. Thamonwan  Wanbanched 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายเตชสิทธิ์  เขียวด า  Mr. Tachasit  Keawdam 
3. นางสาวสาธนี  จ่ายยัง  Ms. Satanee  Chaiyang 

 
 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    38 

ชื่อโรงเรียน   PHICHAI SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาววิชญาพร  ทาเหล็ก   Ms. Vichayaporn  Talek 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวพัชรพร  หิสวาณิชย์  Ms. Phatcharapon  Hitsawanit 

3. นางสาววริศรา  ชาญวัฒนศิริกุล  Ms. Waritsara  Chanwattanasirikun 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    39 

ชื่อโรงเรียน   BANGRAKAMWITTAYASUKSA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ   Ms. Natthaya  Pengsuwan 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายชินภัทร  เทพหยุด   Mr. Chinnaphat  Thephyod 
3. นางสาวพินธุสร  อั่นใจใหญ่  Ms. Pinthusorn  Anjaiyai 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    40 

ชื่อโรงเรียน   SATRINAKNONSAWAN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวธนภรณ์  จ าปีเพชร  Ms. Thanapond  Jumpeephet 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายเตชัส  ราชกิจ    Mr. Tachat  Ratchakit 

3. นางสาวพิมพ์พิศา  ตันณรงค์กุลโชค Ms. Pimpisa  Tunnarongkulchock 

 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    41 

ชื่อโรงเรียน   WATCHARAWITTAYA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ค าเมฆ   Ms. Ratchadaporn  Kammek 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายเตชิต  วงษ์กิติ    Mr. Techit  Wongkiti 

3. นายพีระศุภ  เลิศไผ่รอด   Mr. Peerasup  Lertpairod 

 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    42 

ชื่อโรงเรียน   RAJAPRAJANUGROH 23 SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นายก้องภพ  กิ่งเนตร   Mr. Khongphop  Kingnate 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายศาสตร์ศิลป์  ภัทรบรรพต  Mr. Satsin  Pattarabanpot 

3. นางสาวมณีแก้ว  แซ่โซ้ง   Ms. Maneekaew  Saesong 

 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    43 

ชื่อโรงเรียน   PHACUNGPANYA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวรัตนา  โอบอ้อม   Ms. Rattana  Ob-om 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวพิมพ์ชนก  วงค์ดี   Ms. Pimchanok  Wongdee 

3. นางสาวฉัฐกนก  วงค์ดี   Ms. Chatkanok  Wongdee 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    44 

ชื่อโรงเรียน   WANGPRACHOP WITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวบุษยา  ยมเกิด  Ms. Butsaya  Yomkoet 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวชลธิชา  บุญช่วย  Ms. Chonticha  Boonchoy 

3. นางสาวนินทการ  นันจักร  Ms. Nintagan  Nanjak 

 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    45 

ชื่อโรงเรียน   BANTAKPRACHAWITTHAYAKARN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางวนิดา  พลอยมา   Ms. Wanida  Ployma 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวรุ่งตะวัน  กันท า   Ms. Rongtawan  Kantham 

3. นายอิศวะ  ฟูท า    Mr. Isawa  Footan 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    46 

ชื่อโรงเรียน   KHONTEEPITTAYAKHOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาววิริยาภรณ์  สมศรี   Ms. Wiriyapron  Somsri 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวธัญญารัตน์  รู้บุญ   Ms. Thanyarat  Ruboon 
3. นางสาวปรายฝัน  น่วมวงศ์   Ms. Praifan  Naumwong 

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    47 

ชื่อโรงเรียน   BANGKRATHUMPITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นายศุภชัย  จันทพันธ์   Mr. Supachai  Chanthaphan 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายธนวัฒน์  มั่นชาวนา   Mr. Tanawat  Manchana 

3. นางสาวชนิดาภา  ศรีปาน   Ms. Chanidapa  Sripan 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    48 

ชื่อโรงเรียน   UTTARADITDARUNI SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางวจีพร  สุขสมบูรณ์   Ms. Wacheeporn  Suksomboon 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายภูริ  แสงนวกิจ    Mr. Puri  Sangnawakit 

3. นางสาวปัญญ์ฌญา  ใจวงค์ษา  Ms. Punchaya  Jaiwongsa   

 
 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    49 

ชื่อโรงเรียน   BANSUANWITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด   Ms. Suphalak  Mun-Ud 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายวีรภัทร์  รอดทัพ   Mr. Weeraphat  Rodtap 

3. นางสาวจิดาภา  อยู่ขาว   Ms. Chidapha  Yukhao 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    50 

ชื่อโรงเรียน   SAINTNICHOLAS SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางจินตนา  กล่ันเกตุ   Ms. Jintana  Klangate 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายชลิต  ศิลปนวการ   Mr. Chalit  Sinlapanawakan 

3. นายภูวกฤษณ  กุณฑล   Mr. Phuwakilt  Kunthon 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    51 

ชื่อโรงเรียน   BANKLANGPHITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวอมรรัตน์  ทับทิมทอง  Ms. Amornrat  Tubtimtong 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายพีรวิชญ์  ศรีบุตรตา   Mr. Pheerawich  Sributta 

3. นางสาวสุพัชชา  พลูทอง   Ms. Supatcha  Phoonthong 

 
 
 

 
*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    52 

ชื่อโรงเรียน   NONGTOOM WITTAYA SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวเมธาวี  รุ่งสถาพร   Ms. Methawee  Rungsathaporn 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวพัชรพร  บวบหอม   Ms. Phatchara  Buabhom 

3. นายศิปปกร  พิศอ่อน   Mr. Sippakhon  Phiton 

 

 

 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    53 

ชื่อโรงเรียน   NAKHONBANGYANG PITTAYAKOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวบุศย์สราลี  บุตรอามาตย์  Ms. Butsaralee  Butarmart 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน  

2. นายเจษฎา  เถารักตระกุล   Mr. Jetsada  Thaoraktrakul 
3. นางสาวหรรษลักษณ์  มั่นทรัพย์  Ms. Hussaluk  Munsap 

 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    54 

ชื่อโรงเรียน   LOMSAKWITTAYAKHOM SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางสาวพัชรา  ทองแพง   Ms. Patchara  Thongpaeng 

ชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นายจิรกาณ  ค ามา    Mr. Girakan  Khamma 
3. นางสาวพิชชานันท์  จงเพ่ิมพรวัฒนา Ms. Pitchanun  Jongpermpornwattana 

 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 



 
 
 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
“PTTEP English Quiz 2022” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 16.30 น.  

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

************************************************ 
 

ล าดับที่    55 

ชื่อโรงเรียน   TESSABAN 1 KITTIKACHORN SCHOOL 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

1. นางวิภารัตน์  ท าเอี่ยม    Ms. Wipharat  Tham-iam 

ชือ่นักเรียนผู้แข่งขัน จ านวน 2 คน 

2. นางสาวสมฤดี  วงศาไพสิฐ   Ms. Somrudee  Wongsapaisit 
3. นางสาวภาณีรัตน์  ธงวิลัย    Ms. Paneerat  tongwilai 

 
 
 

*** โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงในวันรายงานตัว ***  

*** พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบัตรประจ าตัวนักเรียน *** 

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม 055-968561 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 


