
ลําดับที่ ช่ือ นามสกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ผลการตดัสินรางวัล
1 เด็กหญิงกนกวรรณ อินฝ้ัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

2 เด็กชายสุนทร กา้นอินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

3 เด็กหญิงอภิญญา วิเชียรแกว้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

4 เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ผลทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

5 เด็กชายธีรพงศ์ ชนีวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

6 เด็กชายเกษมชนม์ คุณวฒันา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

7 เด็กชายจิตติธรรม แยม้พราย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

8 เด็กชายนรวิชญ์ จิตมัน่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

9 เด็กหญิงสุนทรียภ์รณ์ แสวงการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

10 เด็กหญิงวารุณี สง่าศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

11 เด็กชายธนชัย กมเลศร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

12 เด็กหญิงจิดาภา ทับทิมไสย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

13 เด็กหญิงนํ้าทิพย์ ดวงจนัทร์งาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

14 เด็กหญิงรัถยา สังกรแกว้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

15 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ดาํเอ่ียม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

16 เด็กชายธนาศกัด์ิ โพธิอภยั โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

17 เด็กชายพชัระ สอนคร้าม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

18 เด็กหญิงภทัราวรรณ ลุนอุบล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

19 เด็กหญิงประภาพร เกง่กาจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

20 เด็กหญิงรวิพร พรประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

21 เด็กหญิงวิภาพร เรืองนุภาพขจร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

22 เด็กหญิงศิรินภา เวธิตะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

23 นางสาววรดา พุมพาพนัธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

24 เด็กหญิงวณิชชา สุวรรณเศรษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

25 เด็กหญิงชนัญญา เหลืองโสภากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

26 เด็กหญิงณัฐธิกา รัตนภานพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

27 เด็กหญิงจิดาภา วิจิตรโท โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

28 เด็กหญิงณัฏฐา ไชยคาํพา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

29 เด็กหญิงทิพรดา ไตรยสาคร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

30 เด็กหญิงเมธาวี พยคัฆท์อง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

31 เด็กหญิงสุทธิดา อดิศรรณรณราช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

32 เด็กหญิงโชติชนิต วรรณรัตน์เลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

33 เด็กหญิงกนิษฐา ภูมิธนาศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

34 เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงศจ์อ้ย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

35 เด็กหญิงศศิประภา ศรีบุญเรือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

36 เด็กหญิงปรรดาศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

37 เด็กหญิงจิราพร แซ่คู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

38 เด็กชายชัยธวชั รัตนน้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

39 เด็กหญิงวรัญญา มีมงคล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

40 เด็กหญิงกนกพร พูลมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

ในหัวข้อเร่ือง :  "ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกบัการขนส่งเพื่อคุณภาพชึวิตทีด่ีกว่า คอือะไรในความคดิของเรา"

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตัดสินรางวัล"
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ลําดับที่ ช่ือ นามสกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ผลการตดัสินรางวัล
41 เด็กหญิงสุดารัตน์ มุดมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

42 เด็กหญิงรัชชานนท์ จาํปาพนัธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

43 เด็กหญิงวราภรณ์ อ่วมอินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

44 เด็กหญิงจตุพร จงเทพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

45 เด็กหญิงสโรชา ขาวผอ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

46 เด็กหญิงสุดา ขนัตี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

47 เด็กหญิงมณฑามาศ วิริยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

48 เด็กชายอดิศกัด์ิ พวงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

49 เด็กชายพงศกร ภู่มาลา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

50 เด็กหญิงกนกพร ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

51 เด็กชายสุรยทุธ โคบาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

52 เด็กหญิงอภิญญา ยารวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

53 เด็กชายเมธาพร ทองโพรวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

54 เด็กหญิงชุฐิพร บุตรไชย โรงเรียนวดับึงเหล็ก ม.3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

55 เด็กหญิงจินจิรา หอมจนัทร์ โรงเรียนวดับึงเหล็ก ม.1 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

56 เด็กหญิงนันทน์ชญาน์ เกดิศิลป์ - รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

57 นายณัฐพงศ์ วงศค์าํซาวด์ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ม.3/2 รางวลัท่ี 2 (3,000 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

58 เด็กหญิงชาริณี เศวตไพบูลย์ - ม.3 รางวลัท่ี 2 (3,000 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

59 เด็กหญิงนัชชา ฉันทนะสุขศิลป์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/5 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

60 เด็กชายกติติธัช บัวคีรี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

61 เด็กหญิงพิมพอ์ปัสร ชูวิวฒัน์รัตนกลุ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/5 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

62 เด็กหญิงณิชภทัร ดาํเกล้ียง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

63 เด็กชายภาคภูมิ เจริญมาก โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

64 เด็กชายพทัธพล แป้นประจุน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/5 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

65 เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเจริญ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/4 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

66 เด็กหญิงญาณิศา ภกัดี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

67 เด็กหญิงศศิร์อร ล้ิมกจิประเสริฐ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/4 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

68 เด็กหญิงปาณิสรา บุญกาญจน์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

69 เด็กหญิงปรางแกว้ ซงดี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

70 เด็กหญิงพิมนภา ปัจจนัตว์ิวฒัน์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

71 เด็กชายพีรันธร โอคง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

72 เด็กหญิงสาริศา วฒันศรี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

73 เด็กหญิงชญานุตม์ พาณิชยปูการนันท์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/6 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

74 เด็กหญิงสมิตา วิริยภาษ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/4 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

75 เด็กชายปกาวนัท์ ช่อผกาพนัธ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/6 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

76 เด็กหญิงธัญนที สิงหเศรษฐ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/1 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

77 เด็กหญิงนภสร ชินภทัรภาคิน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

78 เด็กชายสุภศิลป์ สุภา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/5 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

79 เด็กหญิงฐิติวรดา มาสุข โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/4 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

80 เด็กหญิงปภาวรินทร์ หิรัญขจรพนัธ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/6 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตัดสินรางวัล" (ต่อ)
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ลําดับที่ ช่ือ  นามสกุล โรงเรียน ระดับช้ัน ผลการตดัสินรางวัล
81 เด็กชายมงคลสวสัด์ิ เศรษฐ์สิริกานต์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

82 เด็กหญิงพรชิตา  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/4 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

83 เด็กหญิงศศิธร รัตนวรรณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

84 เด็กหญิงปราทิพย์ ซงดี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

85 เด็กหญิงญานิกา เจียมจรัสรังษี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

86 เด็กหญิงณิชกานต์ พุทธชู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/6 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

87 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิจิตบวรจง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/1 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

88 เด็กชายวิชกร กจิรุ่งโรจน์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

89 เด็กหญิงปาณิสรา ทองสร้อย โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

90 เด็กหญิงวิภาดา ชุมภูทอง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/3 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

91 เด็กชายชนวตัร ตนัติเศรณี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/4 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

92 เด็กหญิงอภิชญา ธานีรัตน์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/2 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

93 เด็กหญิงจนัทร์ภสัสร ปฐมพาณิชรัตน์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/4 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

94 เด็กชายดนัยวฒัน์ จตุรงคพ์รเลิศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/5 รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

95 เด็กชายณัฐพงศ์ ยวูณ์พงษท์อง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.1/5 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

96 เด็กหญิงกนิษฐา ภูมิธนาศิลป์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 รางวลัท่ี 1 (5,000 B. พร้อมใบประกาศนียบัตร)

97 เด็กหญิงดวงตะวนั ศรีป่ินเป้า โรงเรียนราชินีบูรณะ รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึก

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น
และผู้ชนะการประกวดและได้รับการตัดสินรางวัล" (ต่อ)

หมายเหตุ :       ผูท่ี้ส่งผลงานเขา้ประกวดและได้รับการตดัสินชนะเลิศจากรางวลัต่างๆควรมาแสดงตนเพ่ือรับรางวลัในวนัท่ี  24  สิงหาคม  2555 ในงานประชุมวิชาการของ

                            สมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ท่ีโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์ค   ซอยสุขุมวิท 22 

                            ผูท่ี้ไม่ได้รับการตดัสินรางวลัจะได้รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึกเป็นรางวลัตอบแทน ซ่ึงจะจดัส่งไปให้ทางโรงเรียนภายหลงัหรือสามารถมารับท่ี

                            สมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียหรือโทรติดต่อสอบถามฝ่ายเลขาฯสมาคมวิจยัได้ท่ี 02-661-6248
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ลําดับที่ ช่ือ นามสกลุ โรงเรียน ระดับช้ัน ผลการตัดสินรางวัล
1 นายสุกฤษฏ์ิ  เหล่าจาํปา โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.4/7 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

2 นางสาวกาญจนา ทบัมีชยั โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.4/12 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

3 นางสาววิภาวรรณ บุญมาทศั โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.4/12 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

4 นางสาวสิริโสภา ชา้งใจกลา้ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.5/6 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

5 นางสาวสุรีรัตน์ ทองวิเวก โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.5/6 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

6 นางสาวทศันีย์ นนัภิบาล โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.5/6 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

7 นางสาวประภาพร พรพิทกัษโ์กศล โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.5/6 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

8 นายกรณ์ วุฒิพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.6 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

9 นางสาวนริศรา พุทธโคตร โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

10 นางสาวพรหมพร ผาสุก โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

11 นางสาวนิสากร สมบูรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

12 นายภรัดนย์ พนัธ์ุดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/2 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

13 นางสาวเจนรายุ ศรีมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/2 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

14 นายนราธิป ธญัญกุลสจัจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/2 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

15 นายฐนกร เนียมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/2 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

16 นางสาวนชัชา เลิดภู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

17 นางสาวนนัทสิริ ม่วงปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

18 นายทนงวิชญ์ นาคป้ัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

19 นางสาวพรปวีณ์ ภ่แดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม 5/1 รางวลัท่ีชมเชย (500 B  พร้อมใบประกาศนียบตัร)

ในหัวข้อเร่ือง : "ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกบัการขนส่งเพือ่คุณภาพชึวิตที่ดกีว่า คอือะไรในความคดิของเรา"

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระดบัช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตดัสินรางวัล"

19 นางสาวพรปวณ ภูแดง โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฎเทพสตร ม.5/1 รางวลทชมเชย (500 B. พรอมใบประกาศนยบตร)

20 นายรัตนสิทธ์ิ อ่อนไสว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

21 นายอคัรพล สรวนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

22 นางสาวเพรชรัตน์ แคนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

23 นางสาวนริศา เฉิดกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

24 นายพิชญุตม์ เทพอารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

25 นายจกัรพนัธ์ คชเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

26 นายโชคกอ้งภพ ตามสุขสนธ์ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

27 นายโสณกุล คาํนวณชยั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

28 นางสาวศุภิสรา จรรยาพรพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

29 นายภูเบศร์ พนัธาสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/2 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

30 นางสาวมุทิตา ศรีสุมานนัท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

31 นายวฑัฒฐ์ปภพ สงัเกต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

32 นางสาวฐิติรัตน์ วรศกัด์ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

33 นางสาวกรกช ทรีสวาณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

34 นางสาวณภทัร นาคประสิทธ์ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

35 นางสาวจิรวรรณ จอมศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

36 นางสาววิสุมิตรา ชนะสกุลนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

37 นายภาสกร เต่งภาวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

38 นางสาวสิรีธร สายทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

39 นายนพล งามปลัง่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

40 นายกรกต พงษส์ละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก
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41 นายอิทธฺวุฒิ คุม้ญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

42 นางสาวสลิลทิพย์ ตรีศกัด์ิวฒันา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

43 นางสาวภทัทิพนัธ์ นอ้ยจนัทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

44 นายพิชยั ตั้งตรงมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

45 นางสาวชนกนนัท์ ภู่ชยั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

46 นายสรวิศ รอดเสมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

47 นายพงศกร วิไลศกัด์ิทิพากรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

48 นายสดายุ ตุรณาวงษานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

49 นางสาวปราณปริยา วิเลปนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

50 นางสาวลภสัรดา วงษสุ์นทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

51 นางสาวสุดาลกัษณ์ แกว้เขียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

52 นางสาวนฤชนม์ กล่อมใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

53 นางสาวกมลกฤต ผอ่งพนัธชยั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

54 นางสาวเกตน์สิรี ขนุโขลน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

55 นายสุปัญญา ชา้งจวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รางวลัท่ี 2 (3,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

56 นางสาวธชัพรรณ แกว้กลัยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

57 นางสาวสุปราธิณี เพช็รเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

58 นางสาวหทยัรัตน์ คาํเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

59 นางสาวชนมนิ์ภา ประสิทธ์ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

60 นางสาวสุวพชัร์ เมทะนี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

61 นางสาวภทัรวรรณ สาํอางคท์รง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

62 นางสาวชนิฏฐา กลา้แขง็ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

63 นายศรัณย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

64 นายธนพล จนัทะโชโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระดบัช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตดัสินรางวัล" (ต่อ)

64 นายธนพล จนทะโชโต โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเทพสตร ม.5 รบใบประกาศนยบตรและของทระลก

65 นางสาวชฎาพร นํ้าดอกไม้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

66 นางสาวชณิสรา สีวนัทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

67 นางสาวภทัฐิตา สว่างศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

68 นางสาวจนาธิป เขตจาํนนัต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

69 วริษฐา ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

70 นางสาวพชัราภา พรมสมบติั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

71 นางสาวกมลรักษ์ พงษด์ว้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

72 นางสาวปภทัรณฐัศร สุรโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

73 นายสิทธา ชูหีบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

74 นางสาวธนพร สุขประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

75 นางสาวฑิมภพ์ร มณูธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

76 นางสาวก่ิงกาญจน์ โพธ์ิเยน็ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

77 นายสิรวิชญ์ เกษตรเวทิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

78 นายชวภณัต์ จนัทร์โพธ์ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

79 นางสาวนภารัตน์ นิลโพธ์ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

80 นายวรนน สวนพนัธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก
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81 นางสาวกานติกร บุญกวา้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

82 นายกรพฒัน์ น่ิมนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

83 นางสาวรุจิรา สดบัธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

84 นางสาวตนัติมา สุขสงัขาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

85 นางสาวชนติกานต์ แกว้แดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

86 นางสาวเบญญาภา บุญนาํมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

87 นางสาวสิริมา พฤกษาวนกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

88 นางสาวธนชัชา งามเลิศชยั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

89 นายสิรวิชญ์ นนัทศรีวิรัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

90 นายวิธวินท์ ตุ่นทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

91 นายอิทธิโชติ ภมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

92 นางสาวศุภรดา อ่อนแป้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

93 นางสาวณปภา อุณเวทยว์านิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ม.5/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

94 นายธนากร แสงสว่าง ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

95 นางสาวจิรพร ปอคูสุวรรณ โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

96 นายวชัรพงศ์ อ่างวงษ์ โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

97 นางสาวอรอนงค์ สวสัดิชยั โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

98 นางสาวนํ้าทิพย์ เฉนียวสายชล โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

99 นางสาวปราถณา วงษส์าขา โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

100 เดก็หญิงดวงตะวนั ศรีป่ินเป้า โรงเรียนราชินีบูรณะ9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

101 นางสาวนนัทวนั เทพมาลาพนัธ์ศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ9 ม.6 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

102 นางสาวนุชนาฏ โพธ์ิศรีดา โรงเรียนราชินีบูรณะ9 ม.4 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

103 นายรัฐพล โสมศุภผล โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.6 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

104 นางสาวชุติมา แสงบรรจบ โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระดบัช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตดัสินรางวัล" (ต่อ)

ุ

105 นายเอกราช ชูแกว้ โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

106 นางสาวภคพร เผา่พนัธ์ โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.6 รางวลัท่ี 2 (3,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

107 นายพิจารณ์ เจือนํ้าหอม โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.6 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

108 นางสาวชนิกานต์ ขนุแกว้ โรงเรียนมหาวชิราวุธ ม.4 รางวลัท่ี 1 (5,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

109 นางสาวมาริโกะ โมริโมโต้ โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกนัยา ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

110 นางสาวสุชาดา ศิริพรชยักุล โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ ม.6/5 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

111 นางสาวนริศรา เนาวรัตนจาํเนียร โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ ม.6 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

112 นายวรวตัร สมมี โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

113 นายพนมกร พรมทา้ว โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

114 นางสาวนวพร สุธรรม โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

115 นางสาวหทยัชนก สุระ โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

116 นางสาวเจนจิรา สุขแดงพรหม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

117 นางสาวสุไวขะห์ ดือเระ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

118 นายเจฟฟร่ี เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

119 นายอานนท์ จนัทร์ชู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

120 นายมาหะมะ โตะยโูซะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก
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ลําดับที่ ช่ือ นามสกลุ โรงเรียน ระดับช้ัน ผลการตัดสินรางวัล
121 นายซมัรี บือราเฮง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

122 นางสาวมารีนา มามะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

123 นางสาวมารียมั เจ๊ะลอ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

124 นางสาวนิยาดา เดง็ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

125 นางสาวกลัยาณี ทองนวล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

126 นางสาวนูรไฮดา หะมะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

127 นางสาวอาซูรา หะยีม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

128 นางสาวดารินทร์ นาพี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

129 นางสาวรุสภีตี หะยีสะอิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

130 นางสาวรัชนก มณีรัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก
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"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระดบัช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตดัสินรางวัล"

หมายเหตุ :       ผูท่ี้ส่งผลงานเขา้ประกวดและไดรั้บการตดัสินชนะเลิศจากรางวลัต่างๆควรมาแสดงตนเพ่ือรับรางวลัในวนัท่ี  24  สิงหาคม  2555 ในงานประชุมวิชาการของ

                            สมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ท่ีโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์ค   ซอยสุขมุวิท 22 

                            ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตดัสินรางวลัจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึกเป็นรางวลัตอบแทน ซ่ึงจะจดัส่งไปให้ทางโรงเรียนภายหลงัหรือสามารถมารับท่ี

                            สมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียหรือโทรติดต่อสอบถามฝ่ายเลขาฯสมาคมวิจยัไดท่ี้ 02-661-6248




