
ที่ สถานศึกษา จงัหวดั ช่ือ-สกลุ (นกัเรียน) ช่ือ-สกลุ (ครูทีป่รึกษา)

1 โรงเรียนวดัทรงธรรม สมุทรปราการ น.ส.ธารารัตน ์สระทองดี นายธนู แสงอินทร์ 
นายกรพนัธ์ุ มงคลสิทธ์ิ 
น.ส.พรพิมล ฉิมสวาท

2 โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ น.ส.พาสุมา วงศส์วสัด์ิ นางเพียงดาว อุสุมสารเสวี
นายนริศ วงศเ์สรีวฒันา
นายปฐมพงศ ์ดุสิตนารา

3 โรงเรียนก าแพงแสน นครปฐม นายปัญญา มีลอ้ม นายรัฐพล แจ่มจนัทร์
น.ส.สุชานนัท ์สุวรรณพฒันา
นายกิตติวุฒิ พฒุค  า

4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยอง นายรัฐเขตต ์ในเมือง นายอชัญวุฒิ เปล่ียนสมยั
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง น.ส.บษุกร ฉตัรวิจิตร

น.ส.จุฑาทิพย ์อุบลประเสริฐ
5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ กรุงเทพฯ น.ส.ศุภนิดา เนียมทองดี นายศุภวฒัน ์วลัยเลิศ

น.ส.สุดารัตน ์มัน่คง
น.ส.อริสา สาริกบตุร

6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ กรุงเทพฯ น.ส.ทิพวรรณ ชยับรัุมย์ นางสุภาณี บ ารุงวตัน์
นายวริศ มงัคละอภินนัท์
น.ส.จิณณ์จุฑา ศิธรกลุ

7 โรงเรียนศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ น.ส.ณฐัวรา เจริญรัตน์ นางวิมลรัตน ์วิเชียรรัตน ์
นายพิชิตชยั สุขกาศรี
น.ส.จิราภรณ์ ชูพนู

8 โรงเรียนศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ นายสาริศ โสภณวฒันเสรี นายถิรพฒัน ์วิเชียรรัตน์
น.ส.ชนนิกานต ์เตชศสุ์วรรณ
น.ส.วริศรา เครือนิยม 

9 โรงเรียนโยธินบรูณะ กรุงเทพฯ น.ส.ธมนวรรณ อยสุูขี น.ส.ประภสัสร เหมือนวงษญ์าติ
น.ส.รัตนวรรณ โอสถสิทธ์ิ
น.ส.ณฐัวิดา คุณพนิชกิจ

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกเข้าร่วมกจิกรรม

การประกวดส่ือสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ "พลเมืองอาเซียนกบัค่านยิมหลกั 12 ประการ"

ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

วนัที ่26 - 27 มกราคม 2558

ณ โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซด์  กรุงเทพฯ
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10 โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร นายชาคริต บรูณะศกัด์ิชยศรี นายสุทธญาณ์ เพชรวีธานนท์
นายสรศกัด์ิ ค  าสุขา
น.ส.สุทธิดา แพรกสมุทร

11 โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร นายธญัพิสิษฐ ์พุม่พร นายสุทธญาณ์ เพชรวีธานนท์
น.ส.สริตา เตมีศกัด์ิ
น.ส.ศศิชา ทองเขาอ่อน

12 โรงเรียนตราษตระการุณ ตราด นายวรายทุ ์สิงห์วิรัตน์ นายอคัรรินทร์ สุพนัดี
น.ส.ธฤติมน จนัทคีรีเขต
น.ส.มนนภา ประมวล

13 โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปภมัถ์ อยธุยา น.ส.ฐิตินนัท ์สุเมธาธิกลุ นางดวงพร เฉลยนาค 
น.ส.ธนชัชา บญุเสริม
น.ส.ณฐัวรรณ แจ่มเกตุ
น.ส. ธญัเรศ  ปัญญากรณ์
น.ส. พิชชากร  พงศเ์มธีกลุ
น.ส. ณฏัฐธิ์ดา  โกสุมขจรเกียรติ

15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบรีุ เพชรบรีุ นายศรัณยพ์งศ ์ กิตติวจันเ์มธี นายสมยศ  กนัยาทอง
นายฉตัรมงคล ธูปทอง
นายไชยวฒัน ์ ช่วยชู่กล่ิน

16 วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์ซีพี ระยอง นายพงศกร ทองจนัทร์มูล น.ส.วิไลวรรณ นวลละออง
น.ส.เมธาวี พฒิุพฒุชาต
น.ส.พรรธิรา ประวิเศษ

17 วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์ซีพี ระยอง นายก่อโชติพฒัน ์โรจนพ์ฤทธ์ิ น.ส.สุธาทิพย ์พลตรี
น.ส.ประภสัสร พาลจรัส
น.ส.อุบลรัตน ์ทนเถ่ือน

18 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ นายธิติ ชยัฤกษ ์ นายศศิพงษ ์พลูสวสัด์ิ
นายธนากร อรรถกรวิรัย
นายธเนส อกษิณ

19 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ นายทวีศกัด์ิ จิระพงศศ์กัด์ิ อาจารยธ์นาลกัษณ์ ตนัธนกลุ
นายพลวตั วงษท์รัพยเ์จริญ
นายชลนธี ปรัชยวิบลูย์

20 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ นายปราชอิงค ์เลก็ตระกลู อาจารยฐ์ากร อยูวิ่จิร 
น.ส.วรุณพร อุตตมะ
นายวงศกร ภกัดีผล

โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั กรุงเทพฯ ครูนภาวรรณ  จินตชิน14
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21 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ น.ส. อรนิชา  ดิสปัญญา นายนิธิ  สุขประสงค์
นายปรเมศ  ปานทอง
นายบณัณฑตั  การะสุข

22 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ น.ส.ภทัรวดี สิทธิรส นายไพศาล รัตนวรรณ
นายณฐัวฒัน ์สุขใย
นายปฏิภาณ อดุลจิต

23 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ นายณฐัวุฒิ  เยน็หนา้ น.ส. ณฐันนัท ์ นรมัง่
นายสยามรัฐ  การะวงศ์
นายภคภทัร  รุจิมิตร

24
วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจและ
พาณิชยการ

กรุงเทพฯ นายภานุกร  พนัธ์ุกระคอ้ นายณฐัพงศ ์ บรัุสการ

นายวรวิทย ์ ค  าอ่อน
นายวิธวฒั  ชา้งภู่สง่างาม

25 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ น.ส. กชพรรณ  เพง็ข  า นายนพรัตน ์ รัตนมงคลพร
น.ส. อรชพร  ฤทธ์ิธาอภินนัท์
น.ส. ปพชัยา  ดุษฎีเวทกลุ

26 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ นายณฐัพล สุริโย นายบญุรอด เมืองศรี
นายอรรถพล เนียมมณี
นายธนกร รักประทานพร

27 วิทยาลยัเทคนิคลพบรีุ ลพบรีุ นายเขมรินทร์  เหลืองมัน่คง น.ส. ศิริโสภา  เรืองศรี
นายปฏิภาณ  อินทร์พยงุ
นายอษัฎาวุธ  คงสบาย  

28 วิทยาลยัเทคโนโลยีศรีวิกรมบ์ริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ นางสาวเจนจิรา เทียนทอง นางสาวณภชัชา ไมโ้คกสูง
นางสาวฐิติรัตน ์จนัทรศร
นางสาวธญัญลกัษณ์ ศรีราม

29 โรงเรียนลาดชะโดสามคัคี อยธุยา นายนิรุตต ์บญุประจกัษ์ นายเอกราช ค  าถวาย
(เฉพาะ Workshop) นายสุทธิพงศ ์ค  านิกร

นายอภิชยั มะอินทร์


