
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในการประกวดและแข่งขันกิจกรรม 
ภายใต้โครงการ“การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 

รอบภาคใต้ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558  

ณ โรงแรม นิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎ์ธานี 
.............................................. 

 
การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ  
 1. ด.ช. คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนจอย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  (ครูที่ปรึกษา –ครูพรรณี คุ้มไกรย์) 
 2. ด.ช. พัสกร จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา  จังหวัดยะลา 
  (ครูที่ปรึกษา –ครูเรณู วิชัยดิษฐ) 
 3. ด.ช. ณภัทร กูลณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา  จังหวัดยะลา 
  (ครูที่ปรึกษา -ครูเรณู วิชัยดิษฐ) 
 4. ด.ช. ณภัสสกรณ์ ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา  จังหวัดยะลา 
  (ครูที่ปรึกษา –ครูกุหลาบ  พรหมศรี) 
 5. ด.ช. นภนต์ เลาหสราญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
  (ครูที่ปรึกษา -ครอูมรา ปัตรประการ) 
 6. ด.ญ. ปุญชิดา ธิติธ ารงเวช โรงเรียนอนุบาลยะลา  จังหวัดยะลา  
  (ครูที่ปรึกษา –ครูเรณู วิชัยดิษฐ) 
     
การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ”  
 1. โรงเรียนวัดไม้เสียบ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1.1 ด.ช.กรวิชญ์ มีเสน 
  1.2 ด.ช.นิพัทธ์ ทุ่มนวล 
  1.3 ด.ญ.ธิดารัตน์ คงกลับ 
  (ครูที่ปรึกษา – ครูรสธศักดิ์ นภากุล)    
 2. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  2.1 ด.ช.วรยุทธ แก้วรอด 
  2.2 ด.ญ.วิชชุดา เดชสุรางค์   
  2.3 ด.ญ.กนลรัตน์ ชัยพินิจ 
  (ครูที่ปรึกษา –ครดูลยา เรือนวาส) 
  



3. โรงเรียนวัดไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3.1 ด.ช.สิทธโิชค เพ็งชัย 
  3.2 ด.ญ.ธิดารัตน์ ทองนุ่น 
  3.3 ด.ญ.ปรัตน์ดา บุญเจริญ 
  (ครูที่ปรึกษา -ครูจาริยา บ ารุงชาติ) 
 4. โรงเรียนวัดเทพนิมิตรวนาราม  จังหวัดชุมพร  
  4.1 ด.ช.ถนอมพงษ์ เนตรกลัด 
  4.2 ด.ญ.นารีพร เมืองทิพย์ 
  4.3 ด.ญ.ทิราภรณ์ ด าชาวเกาะ 
  (ครูที่ปรึกษา -ครชูัยยุทธ จุลเสวตร์) 
 5. โรงเรียนวัดไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  5.1 ด.ญ.สิรินยา เพ็งชัย 
  5.2 ด.ช.อัฐพล เมฆข า 
  5.3 ด.ญ.สุชาวดี พูลสวสัดิ์ 
  (ครูที่ปรึกษา –ครูประพันธ์ ยังช่วย) 
 6. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  6.1 ด.ญ.ศุภนุช ศรีสงคราม 
  6.2 ด.ญ.นวพร ชัยโสรัตน์ 
  6.3 ด.ช.วิทวัฒน ์อนุมาฒน์ 
  (ครูที่ปรึกษา – ครูปัทมา ประถมสุวรรณ) 
 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน หัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship through 
National Core Values”  

1. ด.ญ. ไซม๊ะห์ ปาทาน   โรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี 
    (ครูที่ปรึกษา–นางสาวตฤณยา บาราเฮง) 

2. ด.ญ. ขวัญณิชา อาจณรงค์  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 
     (ครูที่ปรึกษา–นางเปรมจิต กล่อมสุข) 

3. นายอนิรุฒน์ สีหมาด   กศน. อ าเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 
     (ครูที่ปรึกษา–นางสุวดี ผิวดี) 

4. ด.ญ. พิมพ์ชนก ทิพยวงศ์  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จังหวัดพังงา 
     (ครูที่ปรึกษา–นางเขมษิญากรณ์ อุดมคุณ) 

5. ด.ญ. อิรฟาน มะแดเฮาะ  โรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)  จังหวัดยะลา 
   (ครูที่ปรึกษา–Ms.JizzaMae.bbaliguat) 



 
การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ”  

1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
1.1 นายธนยศ ศรีวิไลรัตน์ 
1.2 นายเอกสกุล ไพศาลรังสรรค์  
1.3 นางสาวขวัญจิรา พันเยาว์ 
(ครูที่ปรึกษา -นางเปรมจิต กล่อมสุข) 

 

2. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
2.1 นายรัฐศาสตร์ มิ่งแก้ว 
2.2 นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ 
2.3 นายกฤติ ภิรมย์ทอง 
(ครูที่ปรึกษา -นายอมรชัย ศรีสุวรรณ) 

 

3. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.1 นายอดิเทพ เดชพรหม 
3.2 นายณัฐวุฒิ จันทร์พงศ์ 
3.3 นางสาวณัฐธิดา นัสฐาน 
(ครูที่ปรึกษา -นางนวพร อักษรทอง) 

4. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4.1 นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์ 
 4.2 นายธีรทัศน์ ชูราษฎร์ 
 4.3 นายวรพงษ์ เลื่อมใสย 
 (ครูที่ปรึกษา–นายปริญญา จันทร์ชุม) 

5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จังหวัดกระบี่ 
 5.1 นายธนวิน สุริวงศ ์
 5.2 นายเมธา ฟุ้งเฟ่ือง 
 5.3 นายดนัย ดวงธรรม 
 (ครูที่ปรึกษา -นายสาคร หนูอิน) 

 
การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน 
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  1.1 นายพิพัฒน์พณ  ศรีสุวรรณ 
  1.2 นายทวีวุฒิ  พิมพิลา 



  1.3 นางสาวนันทภรณ์  สังข์น้อย 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางฉวีวรรณ  จันทรชิต) 
 2. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  2.1 นายเกรียงศักดิ์  จันทกูล 
  2.2 นายนฤเบศร์  บุญส่ง 
  2.3 นางสาวศิราณี  เกษตรสุนทร 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางพันธวดี  นิลวิลัย) 
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3.1 นางสาวดลพร  ศรีสุขใส 
  3.2 นางสาวนาฏนภิส  ฤทธิมนตรี 
  3.3 นางสาววันวิสาข์  ทองเนื้องาม 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา -นางสาวจันทิรา  ภูมา) 
 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
  4.1 นางสาวธิดารัตน์  ท่อนทอง 
  4.2 นางสาวสกุณา  สุขจันทร์ 
  4.3 นางสาวสุภัชชา  นิติธรรมมานนท์ 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นายดุริยา  เย็นเอง) 
 5. วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา 
  5.1 นางสาววรรณฉัตร  แก้วโกรพ 
  5.2 นางสาวรัตน์กมล  ไมสรร 
  5.3 นางสาวปรียานุช  อาจอ านวย 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นายวิระพร  แก้วพิพัฒน์) 

 
การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา 
 1. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        1.1  นางสาวอังศุมาวรรณ  ฉวาง 
      1.2  นางสาววรารัตน์ เมืองแมน 
 2. โรงเรียนบ้านบน จังหวัดปตัตานี 
        2.1 นางสาวจุฬาวรรณ์ บัวหลวง 
  2.2 นางอาซีเยาะ ปาทาน 
 3. โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จังหวัดชุมพร 
        3.1 นางสาวคนึงนิตย์ สุขขาว 
  3.2 นางจงดี ชาญสตบุตร 



 4. โรงเรียนวัดภูเขาทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        4.1 นางสาวธัญภัส ช่วยธานี 
      4.2 นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์ 

 
 

     ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        1 มีนาคม 2558 

 

 

หมายเหตุ :  ผู้ผ่านการคัดเลอืกในรอบภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จะเข้าประกวดและแข่งขัน 

  ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  

  กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะมีหนังสือขออนุญาตถึง 

  สถานศึกษาของผู้ได้รับคัดเลือกฯ ต่อไป 

 


