
รายชื่อผู้ชนะเลิศกิจกรรม 
โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 

 
การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ 

ที ่ รางวัล สถานศึกษา ชื่อ-สกลุ รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ 
โรงเรียนกรุงเทพครสิเตยีน 
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธ ิ เงินรางวัลจ านวน 
12,000 บาท 2. นางวีณา  ทองสุข (ครู) 

2. 
รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

โรงเรียนอนุบาลวัดปติุลาธริาชรังสฤษฎิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ เงินรางวัลจ านวน 
10,000 บาท 2. นางวริษฐา อยู่อ่ิม (ครู) 

3. 
รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายสิรวิชญ ์พิพิธธนาบรรพ ์ เงินรางวัลจ านวน 
8,000 บาท 2. นางสาวทรัพย์สิด ี เที่ยงพูนวงศ ์(ครู) 

4 
รางวัลชมเชย 1 
 

โรงเรียนวดัดอนไก่เตี้ย 
จังหวัดเพชรบุร ี

1. เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี  เงินรางวัลจ านวน 
5,000 บาท 2. นางปณิชา  ณัฎฐาไท (ครู) 

5 
รางวัลชมเชย 2 
 

โรงเรียนวดัดอนไก่เตี้ย 
จังหวัดเพชรบุร ี

1. เด็กชายก้องกิดากร แก้วก าเหนดิพงษ ์ เงินรางวัลจ านวน 
4,000 บาท 2. นางปณิชา ณัฎฐาไท (ครู) 

 
การประกวดเล่าเรื่อง 

หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” 
ที ่ รางวัล สถานศึกษา ชื่อ-สกลุ รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวดัไผ่ตัน 

กรุงเทพมหานคร  
1. เด็กชายโสรส  ไตรพิทักษ์  

เงินรางวัลจ านวน 
24,000 บาท 

2. เด็กชายภราดร  โพธิ์ศร ี
3. เด็กหญิงกรวิภา  ชูแก้ว 
4. นางสาวนิตรยา ลาดจ าปา (ครู) 

2. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1   

โรงเรียนอนุบาลล านารายณ ์
จังหวัดลพบุร ี

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุดร  
เงินรางวัลจ านวน 

20,000 บาท 
2. เด็กหญิงบุศยมาส  หุ้มแพร 
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  แซ่หล่อ 
4. นางช่อทิพย์  เขตจ านงค์ (ครู) 

3. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

โรงเรียนวดัเทพนิมิตรวนาราม  
จังหวัดชุมพร 

1. เด็กชายถนอมพงษ์ เนตรกลดั 
เงินรางวัลจ านวน 

16,000 บาท 
2. เด็กหญิงนารีพร เมืองทิพย์ 
3. เด็กหญิงทิราภรณ์ ด าชาวเกาะ 
4. นายชัยยุทธ จุลเสวตร ์(ครู) 

4 รางวัลชมเชย 1 
 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม ่

1. เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต เงินรางวัลจ านวน 
10,000 บาท 2. เด็กหญิงบุณฑรีฎ์  จันทรศ์ร ี

3. เด็กหญิงนภสัวรรณ  วงศ์เมือง 
4. นางนันทนา หาญวงค ์(ครู) 

5 รางวัลชมเชย 2 
 

โรงเรียนบ้านค าครึ่ง   
จังหวัดขอนแก่น 

1. เด็กหญิงภัทรพร ชาธรรมา  เงินรางวัลจ านวน 
8,000 บาท 2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ พันเดช 

3. เด็กหญิงสุกญัญา ค าเบา 
4. นางสุกัญญา คัทมาตย ์(ครู) 

 



การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 
หัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship through National Core Values” 

ที ่ รางวัล สถานศึกษา ชื่อ-สกลุ รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

จังหวัดเชียงใหม ่
1. นายณัฐภัทร เสรมิชัยวงศ์  ศึกษาดูงานด้านวิชาการและ

วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเกาหล ี2. นางสุชาวดี ยั่งยืน (ครู) 
2. รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1   
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

1. เด็กชายปวรุตม์ ญาณประเสริฐ  เงินรางวัลจ านวน 10,000 บาท 
2. นายปิติภัทร พาโสมมนสัสกุล (ครู) 

3. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม  
จังหวัดพะเยา 

1. นายธีรวิทย์ ค ายั่งยืน เงินรางวัลจ านวน 8,000 บาท 
2. นางสาวเมทินี ทิตา (ครู) 

4 รางวัลชมเชย 1 
 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
จังหวัดขอนแก่น 

1. เด็กหญิงภัคจริา อารียส์มบรูณ ์ เงินรางวัลจ านวน 5,000 บาท 
2. นางสาวฐิติมา ภสูอดสี (ครู) 

5 รางวัลชมเชย 2 
 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา  
จังหวัดเชียงใหม ่

1. นางสาวนาว ตาจุมปา  เงินรางวัลจ านวน 4,000 บาท 
2. นายประสิทธ์ิ เขียวข า (ครู) 

 
การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้  

หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” 
ที ่ รางวัล สถานศึกษา ชื่อ-สกลุ รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี  

จังหวัดตรัง 
1. นายรัฐศาสตร์ มิ่งแก้ว ศึกษาดูงานด้านวิชาการ

และวัฒนธรรม  
ณ สาธารณรัฐเกาหล ี

2. นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย ์
3. นายกฤติ ภิรมย์ทอง 
4. นายอมรชัย ศรีสุวรรณ (ครู) 

2. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1   
 

โรงเรียนอดุรพิทยานุกลู  
จังหวัดอุดรธาน ี

1. นางสาวกมลรตัน คูบุบผา เงินรางวัลจ านวน 
20,000 บาท 2. นางสาวปภาวรินท์ นิกรรมัย ์

3. นายธนกฤต อังกลมเกลียว 
4. นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา (ครู) 

3. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา  
จังหวัดนครปฐม 

1. นายปัญญา มลี้อม เงินรางวัลจ านวน 
16,000 บาท 2. นางสาวสุชานันท์ สุวรรณวัฒนา 

3. นายกิตติวุฒิ พุฒค า 
4. นายรัฐพล แจ่มจันทร์ (ครู) 

4 รางวัลชมเชย 1 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
จังหวัดล าปาง 
 

1. นายอนุกูล ติดรัก เงินรางวัลจ านวน 
10,000 บาท 2. นายรัชพล หวานเกิน 

3. นางสาวณัฐริกา ผลระย้า 
4. นางพัชรินทร์ สุภายอง (ครู) 

5 รางวัลชมเชย 2 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

1. นายเนติพงษ์ ประเสริฐศร ี เงินรางวัลจ านวน  
8,000 บาท 2. นายธวัชชัย เจริญรัมย ์

3. นายภานุวัฒน์ จิตรครบุร ี
4. นายศิลปกร พิรยิะโรจน์ (อาจารย์) 

 
 
 
 



การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน 
ที ่ รางวัล สถานศึกษา ชื่อ-สกลุ รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  

จังหวัดล าปาง 
1. นายชูตระกูล  บุญมาวงค ์ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ

และวัฒนธรรม  
ณ สาธารณรัฐเกาหล ี

2. นางสาวจินดารตัน์  ค าหนัก 
3. นางสาวนันทวัน  โอดปะละ 
4. นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง (อาจารย์) 

2. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1   
 

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

1. นายพงศธร  บุญหลาย เงินรางวัลจ านวน 20,000 
บาท 2. นายวีรภัทร  อุณหะ 

3. นายนัฏฐพงศ์  สุดจะคอย 
4. นายประเสริฐ  แสงโป๋ (อาจารย์) 

3. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
จังหวัดพังงา 

1. นางสาววรรณฉัตร  แก้วโกรพ เงินรางวัลจ านวน 16,000 
บาท 2. นางสาวรัตน์กมล  ไมสรร 

3. นางสาวปรียานุช  อาจอ านวย 
นายวิระพร  แก้วพิพัฒน์  (อาจารย์) 

4 รางวัลชมเชย 1 
 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 
 

1. นายเกรียงศักดิ์  จันทกูล เงินรางวัลจ านวน 10,000 
บาท 2. นายนฤเบศร์  บุญส่ง 

3. นางสาวศิราณี  เกษตรสุนทร 
นางพันธวดี  นิลวิลัย (อาจารย์) 

5 รางวัลชมเชย 2 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม ่

1. นางสาวศิริพร  มิ่งขวัญเจริญกจิ เงินรางวัลจ านวน 8,000 
บาท 2. นางสาวศุภดา  เกียรติยากลุ 

3. นางสาวมะลิวลัย์  เพชรคีรีวงศ ์
4. นางนภาพร  ธิยาม (อาจารย์) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา 

 

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

1 รางวัลชนะเลิศ 
โรงเรียนแม่รมิวิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม ่

1. นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์ค า 
2. นางจรินทร์ ธงงาม 

ศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
และวัฒนธรรม  

ณ สาธารณรัฐเกาหล ี

2 
รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
จังหวัดเชียงใหม ่

1. นางรุ่งกานต์ วังบุญ 
2. นายณัฐดนัย ไทยแท้ 

เงินรางวัลจ านวน 
10,000 บาท 

3 
รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

โรงเรียนวดัใหม่ยายนุ้ย  
กรุงเทพมหานคร 

1. นางพิมพา สุขวิบูลย ์
2. นางพัชรินทร์ อมรเมฆพงศ ์

เงินรางวัลจ านวน 
8,000 บาท 

4 รางวัลชมเชย 1 
โรงเรียนบ้านดงน้อย  
จังหวัดอุดรธาน ี

1. นางร่มรัก  สว่างภพ 
2. นางจารุทัศน์  สัตถาผล 

เงินรางวัลจ านวน 
5,000 บาท 

5 รางวัลชมเชย 2 
โรงเรียนบ้านบน   
จังหวัดปัตตาน ี

นางสาวจุฬาวรรณ์ บัวหลวง 
นางอาซีเยาะ ปาทาน 

เงินรางวัลจ านวน 
4,000 บาท 


