
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในการประกวดและแข่งขันกิจกรรม 
ภายใต้โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 

รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
.............................................. 

 
การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ  
 1. ด.ญ. พิชญานันท์ แสงแก้ว   โรงเรียนบ้านท่าโสม จังหวัดอุดรธานี 
  (ครูที่ปรึกษา -ครไูตรรัตน์ แสงแก้ว) 
 2. ด.ช. ภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล  โรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น 
  (ครูที่ปรึกษา –ครสูนธยา สมลิคุณ) 
 3. รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล   โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
  (ครูที่ปรึกษา -ครกูิตติยา เตชวิวรรธน์) 
 4. ด.ช. ภูริณัฐ วันด ี    โรงเรียนบ้านนาฝาย จังหวัดมหาสารคาม 
  (ครูที่ปรึกษา -ครสูัญญา วันดี) 
 5. ด.ช. ทัศน์พล แสงเดือน   โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
  (ครูที่ปรึกษา - ครูปิยนุช สุนาโท) 
     
การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ”  
 1. โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
  1.1 ด.ญ. มณฑกานต์ นิลสมัย 
  1.2  ด.ญ. ภัทราพร ธรรมบุญ 
  1.3 ด.ญ. ฐานิดา แหล่งสนาม 
  (ครูที่ปรึกษา -ครพัูชรินทร์ ศรีประสาร)    
 2. โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร  จังหวัดขอนแก่น 
  2.1 ด.ญ. ภาวิณี ประเสริฐสาร 
  2.2 ด.ญ. ศรัณภัทร แซ่ฉั่ว 
  2.3  ด.ญ. พัชชา บัวรอด 
  (ครูที่ปรึกษา –ครไูกรสร ศรีภูวงศ์) 
 3. โรงเรียนบ้านค าครึ่ง  จังหวัดขอนแก่น 
  3.1 ด.ญ. ภัทราพรชา ชาธรรมา 
  3.2 ด.ญ. กิ่งกาญจน์ พันเดช 
  3.3 ด.ญ. สุกัญญา ค าเบา 
  (ครูที่ปรึกษา -ครสูุกัญญา คัทมาตย์) 



 4. โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา  จังหวัดอุดรธานี  
  4.1 ด.ญ. ปาริชาติ เหมุทัย 
  4.2 ด.ญ. กุลณัฐ หล้าแรง 
  4.3  ด.ช. รชัพล มีธรรม 
  (ครูที่ปรึกษา -ครคูนุกานต์ พ่ึงพา) 
 5. โรงเรียนบ้านหว้า  จังหวัดขอนแก่น 
  5.1 ด.ช. ศราวุธ ไชยบุญคุณ 
  5.2 ด.ญ. ศรีนัดดา ไชยสุข 
  5.3 ด.ช. จิรโชติ คณะแก้ว 
  (ครูที่ปรึกษา -ครกูัญญ์ธิตา ยอดดี) 
 6. โรงเรียนบ้านหมัน  จังหวัดนครราชสีมา 
  6.1 ด.ญ. ภิญญดา ขอมีกลาง 
  6.2 ด.ญ. กัญญารัตน์ ชินนอก 
  6.3 ด.ญ. ดาราวดี ขาขุนทด 
  (ครูทีป่รึกษา - ครูหทัยกานต์ ประโพธิ) 
 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน หัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship through National 
Core Values”  

1. ด.ญ.ซูซานน่า กาลย์วิบูลย์ อ่อง  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จ.อุดรธานี 
(ครูที่ปรึกษา - นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา) 
2. ด.ญ.ภัคจิรา อารีย์สมบูรณ์  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จ.ขอนแก่น 
(ครูที่ปรึกษา - นางสาวฐิติมา ภูสอดสี) 
3. ด.ญ.พสุมนต์ นูวบุตร   โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จ.มหาสารคาม 
(ครูที่ปรึกษา - นางชญาน์รัศม์ นิจรมย์) 
4. ด.ช.ปวรุตม์ ญาณประเสริต   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จ.กาฬสินธุ์ 
(ครูที่ปรึกษา - นายปิติภัทร พาโสมมนัสสกุล) 
5. นายพงศ์เทพ ชาญสัมพันธ์   โรงเรียนบุญวัฒนา  จ.นครราชสีมา 
(ครูที่ปรึกษา - นายโกวิท ไม้พยัก) 

 
การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ”  
 1. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี 
  1.1 นางสาวกมลรัตน คูบุบผา 
  1.2นางสาวปภาวรินท์ นิกรรัมย์ 
  1.3 นายธนกฤต อ้งกลมเกลียว 
  (ครูที่ปรึกษา - นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา) 



  2. โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรนิทร์ 
   2.1 นางสาวกฤษณา ร าจวน 
   2.2 นางสาวหทัยพัทธ์ ชูโฉมงาม 
   2.3 นางสาวทัศนียา ทองเกลี้ยง 

  (ครูที่ปรึกษา -นายสายชลศรีวเิศษ) 
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
  3.1 นายเนติพงษ์ ประเสริฐศรี 
  3.2 นายธวัชชัย เจริญรัมย์ 
  3.3 นายภานุวัฒน์ จิตรครบุรี 
  (ครูที่ปรึกษา -นายศิลปกรพิริยะโรจน์) 

  4. โรงเรียนอมตวิทยา  จังหวัดขอนแก่น 
   4.1 นายฉัตรชัย สมศรี 
   4.2 นางสาววิสุดา ดาขัน 
   4.3 นางสาวอรุณรัศมี วิเศษโพธิ์ศรี 
  (ครูที่ปรึกษา - นายอภิชัย อุศลหิป) 

  5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
   5.1 นายอดิศร วงสิทธิ์ 
   5.2 นายอานนท์ วรรณพราหมณ์ 
   5.3 นางสาวทิพากร ประสมศรี 

  (ครูที่ปรึกษา –นางสาวกัญทิยา มาสซาย) 
 
การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน 
 1. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  1.1 นางสาวอัชณาพร  ค้ าคูณ 
  1.2 นางสาวกรรณิการ์  อุทธา 
  1.3 นางสาวสุกัญญา  จิระษร 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางสาวศิริธร  บรรเทา) 
 2. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู 
  2.1 นางสาวสุภาภรณ์  แสงมุกดา 
  2.2 นางสาวดวงพร  พุดเพาะ 
  2.3 นางสาวชนิดา  ค าโทพล 
      (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางวจีพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
 
 
 



 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
  3.1 นางสาวมัสยา  ปัญญาดี 
  3.2 นางสาวสุมาริน  แยบดี 
  3.3 นางสาวสริตา  ชื่นใจ 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางสุกัญญา  ธรรมรส) 
 4. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
  4.1 นางสาวสายธาร  ขันทีท้าว 
  4.2 นางสาวจริยา  ส าเภากิจ 
  4.3 นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 
        (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางสาวสุพร  ทองธิราช) 
 5.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
  5.1 นางสาวทิพวรรณ  เข็มทอง 
  5.2 นางสาวสุทธิดา  วิวัฒน์ปรีชานนท์ 
  5.3 นางสาวพิมพ์นารา  วงศ์พิมพ์ 
  (อาจารย์ที่ปรึกษา - นางณัฐรดา  หลักค า) 
 
การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา 

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น 
    1.1  นายศักดิ์สิทธิ์  หัสมินทร์ 
 1.2  นางสาวจุฬารัตน์  สียา 
2. โรงเรียนบ้านดงน้อย จังหวัดอุดรธานี 
 2.1 นางร่มรัก  สว่างภพ 
 2.2  นางจารุทัศน์  สัตถาผล 
3.  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จังหวัดชัยภูม ิ
 3.1 นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ 
 3.2 นายราชภักดิ์ นาคดี 
4. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 4.1 นางอลงกรณ์  สีลาพันธ์ 
 4.2 นายเธียร์วิชญ์ ปรีประดิษฏ์ 
 

 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

        15 กุมภาพันธ์ 2558 
 


