
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในการประกวดและแข่งขันกิจกรรม 
ภายใต้โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 

รอบภาคเหนือ 
วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 
.............................................. 

 
การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ  
 1. ด.ช. ชิติพัทธ์  ชัยมงคล   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (ครูที่ปรึกษา - ครปูระภัสสร  ใจยะบาล) 
 2. ด.ญ. ปัถย์  พบประเสริฐ   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (ครูที่ปรึกษา – ครปูระภัสสร  ใจยะบาล) 
 3. ด.ช. จิรวัฒน์  สมรส   โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  จังหวัดแพร่ 
  (ครูที่ปรึกษา - ครปูิยะพร  จอมเขียว) 
 4. ด.ญ.ชรัณยภัทร์ หอมมาก   โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  จังหวัดแพร่ 
  (ครูที่ปรึกษา - ครปูิยะพร  จอมเขียว) 
 5. ด.ช. อัศวิน ชีวะพันธ์สมพงษ์  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (ครูที่ปรึกษา - ครปูระภัสสร  ใจยะบาล) 
 6. ด.ช. แทนไท  สมฤทัย   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  
  (ครูที่ปรึกษา – ครณูัฐชนก  อ่องจริต) 
     
การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ”  
 1. โรงเรียนเรยีนาเชลี  จังหวัดเชยีงใหม่ 
  1.1 ด.ญ. พิชญาภา  ไพศาลมรกต 
  1.2 ด.ญ. บุณฑรีฎ์  จันทร์ศรี 
  1.3  ด.ญ. นภัสวรรณ  วงศ์เมือง 
  (ครูที่ปรึกษา - ครคูมวัน  พันนุ้ย)    
 2. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  
  2.1 ด.ญ. จิราพัชร  แม่หล่าย 
  2.2 ด.ญ. ชาลีฎา  เคนเหลื่อม 
  2.3  ด.ญ. รัชนวีรรณ  ดอกค า 
  (ครูที่ปรึกษา – ครสูุนทรี  จงแจ้ง) 
  



3. โรงเรียนวัดคูยาง  จังหวัดก าแพงเพชร 
  3.1 ด.ญ. จิตราวดี  รักษา 
  3.2 ด.ญ. โชตภิา  ทรัพย์พะวงศ์ 
  3.3 ด.ญ. ชลลดา  พุ่มจันทร์ 
  (ครูที่ปรึกษา - ครวูันเพ็ญ  ม่วงจันทร์) 
 4. โรงเรียนบ้านดอยค า  จังหวัดล าพูน  
  4.1 ด.ญ. กรรณิกา  กิติกาศ 
  4.2 ด.ญ. ศศิกานต์  ทายอดฟ้า 
  4.3  ด.ญ. จุฑาทิพย์  ขนาดทิพย์ 
  (ครูที่ปรึกษา - ครสูิรินทร  สทุธนะ) 
 5. โรงเรียนบ้านวังโป่ง  จังหวัดก าแพงเพชร 
  5.1 ด.ญ. สุพรรษา  แดงแย้ม 
  5.2 ด.ญ. นฤมล  บวบชุม 
  5.3 ด.ญ. รุ่งทิวา  พันทา 
  (ครูที่ปรึกษา - ครสูุชาติ  จันทร์บ้านโต้น) 
  
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน หัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship through National 
Core Values”  
 1. ด.ญ. ญาณิศา  เชื้อบุญยืน   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดล าปาง 
  (ครูที่ปรึกษา - นายธริช  พุทธรักษ์) 
 2. นายณัฐภัทร  เสริมชัยวงศ์   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (ครูที่ปรึกษา - นางสุชาวดี  ยัง่ยืน) 
 3. ด.ญ. ณัฐธิดา  รัตนอนันต์   โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน 
  (ครูที่ปรึกษา - นายแกรนด์  ริชาร์ดส์) 
 4. นางสาวนาว  ตาจุมปา     โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (ครูที่ปรึกษา - นายประสิทธิ์  เขียวข า) 
 5.  นายธีรวิทย์  ค ายั่งยืน   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม  จังหวัดพะเยา 
  (ครูที่ปรึกษา - นายวินัย  ใจพลเสน) 
 
 
 
 
 



การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ”  
 1. โรงเรียนเมืองปานวิทยา  จังหวัดล าปาง 
  1.1 นายอนุกูล  ติดรัก 
  1.2 นายรัชพล  หวานเกิน 
  1.3 นางสาวณัฐริกา  ผลระย้า 
  (ครูที่ปรึกษา - นางพัชรินทร์  สุภายอง) 

  2. โรงเรียนเมืองปานวิทยา  จังหวัดล าปาง 
   2.1 นายศุภกิตติ์  สาธิ 
   2.2 นางสาวอภิญญา  ยอดดี 
   2.3 นางสาวสิรามล  หน่อยศ 

  (ครูที่ปรึกษา - นางพัชรินทร์  สุภายอง) 
 3. โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ  จังหวัดล าปาง 
  3.1 นายเดชาธร  วรรณวานิชกูล 
  3.2 นางสาวอลิสา  จณิน  โวลล์มินน์ 
  3.3 นางสาวกชมน  วุฒิวงศ์ชัย 
  (ครูที่ปรึกษา - นายทศพล  บุญทวี) 

  4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก 
   4.1 นางสาวสุภาวดี  มั่นชาวนา 
   4.2 นางสาวสุนิษา  พูลสุข 
   4.3 นางสาวอรวรรยา  ธาราวนารักษ์ 
  (ครูที่ปรึกษา - นายมงคล  ม่วงน้อย) 

  5. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  
   5.1 นางสาวสุดารัตน์  อินตารัตน์ 
   5.2 นางสาวสุดารัตน์  สุธะกาล 
   5.3 นางสาวชนิดา  ขันค า 

  (ครูที่ปรึกษา - นายชาญชัย  ไพยารมณ์) 
 

การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน 
 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.1 นางสาวพัชริน  เศษห้า 
  1.2 นางสาวอังคณา  จันทรต๊ะ 
  1.3 นางสาวเบญจวรรณ  บุญแก้ว 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - อาจารย์ชญาภา  ลือวรรณ์) 



 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 
  2.1 นางสาวอารียา  เขื่อนแก้ว 
  2.2 นางสาวสาริณี  ติยานิน 
  2.3 นายคเณศ  คุณยศยิ่ง 
     (อาจารย์ที่ปรึกษา - อาจารย์ปภาวรินท์  นักธรรมา) 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
  3.1 นางสาวปณิดา  อริยานนท์ 
  3.2 นางสาวพรรณเพ็ญ  อุ้ยมาก 
  3.3 นางสาววาสนา  ชาญญะกรรม 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - ผศ. อิสรีย์  ด่อนคร้าม) 
 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จังหวัดล าปาง 
  4.1 นายชูตระกูล  บุญมาวงค์ 
  4.2 นางสาวจินดารัตน์  ค าหนัก 
  4.3 นางสาวนันทวัน  โอดปะละ 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง) 
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  5.1 นางสาวศิริพร  มิ่งขวัญเจริญกิจ 
  5.2 นางสาวศุภดา  เกียรติยากุล 
  5.3 นางสาวมะลิวัลย์  เพชรคีรีวงศ์ 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางนภาพร  ธิยาม) 
 
การประกวดสื่อนวัตกรรมการบรูณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา 
 1. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.1  นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์ค า 
  1.2  นางจรินทร์ ธงงาม 
 2. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.1 นางรุ่งกานต์ วังบุญ 
  2.2   นายณัฐคนัย ไทยแท้ 
 3. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดล าปาง 
 3.1 นายวิชัย วงค์ไชย 
  3.2  นายบรรเจิด สระปัญญา 
 4. กศน.อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 4.1  นายชัยวัฒน์ แก้วด า 



  4.2   นางสาวพิชณุกาญ นาเมฆ 
 

 

      ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

        6 กุมภาพันธ์ 2558 
หมายเหตุ :  ผู้ผ่านการคัดเลอืกในรอบภาคเหนือ จะเข้าประกวดและแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ             

วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะมีหนังสือขออนุญาตถึงสถานศึกษาของผู้ได้รับคัดเลือกฯ ต่อไป 

   


