
รายชื ่อผู้ผ่านการคื ดเล อกในการประกวดและแขื่งขื นกิจกรรมื
ภายใตื้โครงการการศื กษาไทยก้าวไกลสูื่อาเซียนืรอบภาค
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ณ โืรงแรมืมณเฑืียรืรเิวอรไ์ซดื์พระรามื3ืกรุงเทพมหานคร 
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การแข่งข นคืิดเร็วืคิดคล่องืคืิดในใจ 
1. ด.ช. ดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลว ัดปิตุลาธ  ราชรังสฤษฏ ์ จ.ฉะเช  งเทรา 

(ครูที่ปรึกษา - ครูวร ษฐา  อยู่อ ่ม) 
2. ด.ช. ตน ุภ ัทร ตระก ูลธงชัย โรงเรียนธ ัมมส ร  ศึกษาสัตหีบ จ.ชลบ ุรี 

(ครูที่ปรึกษา – ครูศรีนวล ถนอมบญุ) 
3. ด.ช. ก้องก  ดากร แก้วกาเหน ดพงษ์ โรงเรียนว ัดดอนไก ่เตี้ย จ.เพชรบุร 

(ครูที่ปรึกษา - ครูปณ ชา ณัฎฐาไท) 
4. ด.ช. ภ ูด ศ ธนกุลไกรฤทธ  โรงเรียนกรุงเทพคร สเตียน  จ.กรุงเทพฯ 

(ครูที่ปรึกษา - ครูวีณา  ทองสุข) 
5. ด.ช.วงศกร มาลาลักษมี โรงเรียนว ัดดอนไก ่เตี้ย จ.เพชรบุร 

(ครูที่ปรึกษา - ครูปณ ชา ณัฎฐาไท) 
6. ด.ช.ส รว  ชญ์ พ  พ  ธธนาบรรพ โรงเรียนสาธ  ตจุฬาลงกรณ์มหาว  ทยาลัย ฝ่ายประถม 

(ครูที่ปรึกษา – ครูทรพัย์ส  ดี เที่ยงพ ูนวงศ ์) 
 
 

การประกวดเล่าเรื ่องห วข้อื“พลเมื องอาเซืียนก บค่านืิยมหล กื12ืประการ” 
1. โรงเรียนว ัดไผ่ตัน กรุงเทพฯ 

1.1 ด.ช. โสรส ไตรพ ท ักษ์ 
1.2 ด.ช. ภราดร  โพธ  ์ศร ี
1.3 ด.ญ. กรว ภา ช ูแก ้ว (ครูที่
ปรึกษา - ครูน ตยา  ลาดจาปา) 

2. โรงเรียนอนุบาลลานารายณ์ จ. ลพบุรี 
2.1 ด.ญ. กัญญารัตน์ ศรอี ุดร 
2.2 ด.ญ. บุศยมาส หุ้มแพร 
2.3 ด.ญ. จ  รารัตน  แซ่หล่อ 
(ครูที่ปรึกษา – ครชู ่อท พย์  เขตจานงค ์) 



3. โรงเรียนว ัดหลวงศ ร บูรณาราม จ.ช ัยนาท 
3.1 ด.ญ. พ ัชร นทร์  พงศ์ภัทรพร 
3.2 ด.ญ. ศุภวรรณ  พงศ์ภัทรพร 
3.3 ด.ญ. ปน ตตา พาป้อง 
(ครูที่ปรึกษา - ครูฉวีวรรณ ส  งหนาท) 

4. โรงเรียนยอแซฟอ ุปถัมภ จ. นครปฐม 
4.1 ด.ญ. ณวรรรว ัจน์ รักษาสัตย 
4.2 ด.ญ. ศจีรัตน์ รัตน์โชต พงศ ์
4.3 ด.ญ. ปร ญญาภรณ ์ ทรัพย์มั่น (ครูที่
ปรึกษา - ครูสุธารท พย์ เว ียงไชย) 

5. โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพฯ 
5.1 ด.ญ. ธรรมสรณ์  สาราญพ ันธ 
5.2 ด.ญ. ศ ร ประภา โพธ  ์ศรีทอง 
5.3 ด.ช. จ ตว ัต  ปั้นทอง (ครูที่
ปรึกษา - ครูปว ีณา  แตงงาม) 

 
 

การแข่งข นกล่าวสืุนทรพจนภาษาอ งกฤษในทีื่ชุมชนืหื วข้อื“Reaching ASEAN Citizenship through National 
Core Values” 

1. ด.ญ. ญาณ สรา กอว ัฒนา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  จ.กรุงเทพฯ 
(ครูที่ปรึกษา - ครูกฤชวรรณ หาญกุลว ัฒน ์) 

2. ด.ช.นัทส ทธ ว  บูลศ ลป์โสภณ โรงเรียนพรหมานุสรณ ์ จ.เพชรบุร 
(ครูที่ปรึกษา - ครธูนาพร  ศรีภักดี) 

3. ด.ญ.ณ ชกมล ขันเช  ้อ โรงเรียนบด นทรเดชา (ส งห  ส งหเสน ี) 2 กรุงเทพฯ 
(ครูที่ปรึกษา - ครูจุฬาลักษณ์  จันจรสัศรี) 

4. ด.ช.พ  ทยุตม์ อยู่ศ ร  โรงเรียนสวนกุหลาบว  ทยาลัย กรุงเทพฯ 
(ครูที่ปรึกษา - ครอูต พล  สุกฤษฎานนท ์) 

5. ด.ช.ปิยะชาต  ธนาว ุฒ วร โรงเรียนส ุรศกัด ์มนตรี  กรุงเทพฯ 
(ครูที่ปรึกษา - ครูจรักก จ จันทะเวช) 



การประกวดส ื่อสร้างสรรคื์เพ ื่อการเรืียนรู้ืห วขื้อื“พลเมื องอาเซียนกื บค่านืิยมหล กื12ืประการ” 
1. โรงเรียนกาแพงแสน จ.นครปฐม 

1.1 นายปัญญา มีล้อม 
1.2 นางสาวสุชานันท์ สุวรรณพ ัฒนา 
1.3 นายก ตต วุฒ พ ุฒคา 
(ครูที่ปรึกษา - ครูรัฐพล แจ่มจันทร ์) 

2. โรงเรียนเฉล มพระเกียรต ฯ  จ.ระยอง 
2.1 นายร ัฐเขตต์ ในเม อง 
2.2 นางสาวบุษกร ฉัตรว  จ ตร 
2.3 นางสาวจุฑาท พย์  อ ุบลประเสร ฐ 
(ครูที่ปรึกษา -ครอู ัชญว ุฒ  เปล ี่ยนสมัย) 

3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี 
3.1 นางสาวณัฐวรา เจร ญร ัตน์ 
3.2 นายพ ช ตช ัย สุขกาศรี 
3.3 นางสาวจ ราภรณ ์ ช ูพ ูน (ครูที่
ปรึกษา -ครวู  มลรัตน ว  เช ียรร ัตน ์) 

4. ว  ทยาลัยเทคโนโลย ีสยามบร หาธ ุรก จ กรุงเทพฯ 
4.1 นายปราชอ  งค ์ เล็กตระก ูล 
4.2 นางสาววรุณพร อ ุตตมะ 
4.3 นายวงศกร ภ ักดีผล 
(อาจารยที่ปร ึกษา - อาจารย ์ฐากร  อยู่ว  จ ร) 

5. ว  ทยาลัยเทคโนโลย ีสยามบร หารธ ุรก จ กรุงเทพฯ 
5.1 นายธ  ต  ช ัยฤกษ์ 
5.2 นายธนากร อรรถกรว ร ัย 
5.3 นายธเนส อกษ  ณ 
(อาจารยที่ปร ึกษา - อาจารยศศ  พงษ ์พ ูลสว ัสด  ์) 

 
 

การประกวดแผนธืุรกิจของน กธืุรกิจรืุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน 
1. ว  ทยาลัยเทคน คสม ุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

1.1 นางสาวพรเพ็ญ ศ ร เล ศ 
1.2 นางสาวเนตรชนก เอ ี่ยมสาอางค 
1.3 นางสาวชฎาพร บุญประเสร ฐ (อาจารย ์ที่
ปร ึกษา - นางณัฐกานต์  สุธรรมช ัย) 



2. ว  ทยาลัยเทคน คพระนครศร ีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
2.1 นายพงศธร บุญหลาย 
2.2 นายว ีรภ ัทร อ ุณหะ 
2.3 นายนัฏฐพงศ สุดจะคอย 
(อาจารย ์ทีป่ร ึกษา - นายประเสร  ฐ แสงโป  ) 

3. ว  ทยาลัยการอาช ีพนวม นทราช ูท ศ กรุงเทพฯ 
3.1 นายนร  ศพ ันธ สาปี 
3.2 นายศภุณัฎฐ ว ัชระนาว นช ัย 
3.3 นายณัฐพงศ ์ เตียต ว  ระยะกุล 
(อาจารย ์ที่ปร ึกษา - นายธนะวรรธน์ ชยโชต กุลธนันท ์) 

4. จุฬาลงกรณ ์มหาว  ทยาลัย 
4.1 นางสาวช  ดชนก อมรมน ัส 
4.2 นางสาวหทัย จรรยานุภาพ 
4.3 นางสาวชน กานต ์ อ ัญญธนากร (อาจารย ์ที่
ปร ึกษา - นายคณ สร ์ แสงโชต  ) 

 
 

5. ว  ทยาลัยเทคโนโลย ีว  มลบร หารธ ุรก จ กรุงเทพฯ 
5.1 นางสาวภาณุพรรณ ว ัลล  ภะคะ 
5.2 นางสาวปนัสยา ธ ูปาด ลก 
5.3 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง (อาจารย ์ที่ปร ึกษา - 
นางสาวอรุณรุ่ง  สุวรรณโชต  ) 

 
 

การประกวดส ื่อนวื ตกรรมการบูรณาการคื่านืิยมหล กื12ืประการืในการจ ดการเรียนการสอนอาเซียนศื กษา 
1. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี 

1.1 นางสาวว ัชราภรณ ์เพ็งสุข 
1.2 นางส นีนาถ ไทยทวี 

2. โรงเรียนว ัดใหม่ยายนุ้ย  กรุงเทพฯ 
2.1  นางพ  มพา ส ุขว บูลย์ 
2.2 นางพ ัชร นทร์ อมรเมฆพงศ์ 

3. โรงเรียนง ว้รายบุญมีรังสฤษด ์  จ.นครปฐม 
3.1 นายธ ีระ ทองยี่สุ่น 
3.2 นางหทัยรัตน์ เช  ้อโตเต ม 

    4. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร  จ.ปทุมธานี 
4.1 นางราตรี ตรีพรหม 
4.2  นางว ัชราภรณ ์ช ูเม อง 

 
 
 



 
 
 

สาน ักความสัมพ ันธ ์ต่างประเทศ สาน ักงานปล ัดกระทรวงศึกษาธ  การ 
27 มกราคม 2558 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุื :ื ผู้ผ่านการคื ดเลื อกในรอบภาคกลางและกรุงเทพมหานครืจะเข้าประกวดและแข่งข นืใน

รอบชืิงชนะเลิศืวื นที่ื23ืมืีนาคมื2558ืณืโรงแรมมืิราเคืิลืแกรนด์ืคอนเวนช ่นืกรุงเทพมหานครื

โดยสานื กงานปล ดกระทรวงศื กษาธิการจะมหีนื งสื อขออนืุญาตถ งสถานศื กษาของผูไ้ด้ร บคื ดเล อกฯื

ต่อไป 


