
ลาํดบัที่ ช่ือ นามสกลุ โรงเรียน ระดบัช้ัน ผลการตัดสินรางวลั
1 เดก็หญิงอภิญญ วงศป์ระสิทธ์ิ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.1/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

2 เดก็หญิงชนณัญา เหลืองโสภากร โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/2 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

3 เดก็ชายพีรพงษ์ ดวงแกว้ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/2 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

4 เดก็หญิงพิชญานิน ไรวินทสุ์รดิษ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

5 เดก็หญิงกนกพร รัตนกร โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

6 เดก็หญิงจิราพร แซ่คู โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/3 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

7 เดก็หญิงฟองสนาน สอดศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/8 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

8 เดก็หญิงกลัยาวดี เหล่ามงคล โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

9 เดก็หญิงธญัญารัตน์ เจริญกลุศิริสิน โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/11 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

10 เดก็หญิงณฐันรี อินทรรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/11 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

11 เดก็หญิงสุดารัตน์ กาเหวา่ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.2/12 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

12 เดก็หญิงโศจิรตน์ ไวทยะวิจิตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.3/5 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

13 นางสาวองัคณา กล่ินบรรจง โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ ม.3/8 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

14 เดก็หญิงสุวิไล เทียนรัน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั ม.1 รางวลัท่ี 1 (5,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

15 เดก็หญิงกานดา ธญักานตส์กลุ รางวลัท่ี 2 (3,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

16 เดก็หญิงมชัฌิมา ม่วงคาํพร รางวลัท่ี 2 (3,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

17 เดก็หญิงมาริสา ปัญญาหาร โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.3 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

18 เดก็หญิงชุฐิพร บุตรไชย โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.3 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

ในหัวข้อเร่ือง : "ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกบัการขนส่งเพือ่คุณภาพชึวติทีด่ีกว่า คอือะไรในความคดิของเรา"

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขนัเรียงความระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตัดสินรางวลั"

19 เดก็หญิงพิศุทธา จนัทร์ประภาพ โรงเรียนชลกนัยานุกลู ม.2 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

20 นายณฐัพงษ์ วงศค์าํซาวด์ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ม.3/2 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

หมายเหตุ :       ผูท่ี้ส่งผลงานเขา้ประกวดและไดร้ับการตดัสินชนะเลิศจากรางวลัต่างๆควรมาแสดงตนเพ่ือรับรางวลัในวนัท่ี  24  สิงหาคม  2555 ในงานประชุมวิชาการของ

                            สมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ท่ีโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์ค   ซอยสุขมุวิท 22 

                            ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตดัสินรางวลัจะไดร้ับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึกเป็นรางวลัตอบแทน ซ่ึงจะจดัส่งไปใหท้างโรงเรียนภายหลงัหรือสามารถมารับท่ี

                            สมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียหรือโทรติดต่อสอบถามฝ่ายเลขาฯสมาคมวิจยัไดท่ี้ 02-661-6248
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ลาํดบัที่ ช่ือ นามสกลุ โรงเรียน ระดบัช้ัน ผลการตัดสินรางวลั
1 นางสาวเจมิน่า ปิทชี โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

2 นายนฤดล จาํปาทอง โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.6/1 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

3 นิฤมล ทนักลุ โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.6/4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

4 นางสาววิมลสิริ โหว้งษ์ โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.6/4 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

5 นางสาวณหทยั อ๊ิงเจริญสุข โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.6/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

6 นายเมธาสิทธ์ิ จุฑาทานต์ โรงเรียนหวัหินวิทยาลยั ม.5/2 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

7 นางสาวดนุลดา ปัญญาหาร โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.6 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

8 นางสาวภาวิณี อษัดร โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.5/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

9 นางสาวทศัสินา สุพรมมา โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

10 นางสาวจิรภา ปอคูสุวรรณ โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.4/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

11 นางสาวจิรพร ปอคูสุวรรณ โรงเรียนวดับึงเหลก็ ม.4/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

12 นางสาววลัลี ลายคลา้ยดอก โรงเรียนบา้นคาวิทยา ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

13 นายวรุตม์ ชนะสิทธ์ิ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

14 นายสิทธ์ิศกัด์ิ บุญมา โรงเรียนประชาราชวิทยา ม.5/1 รางวลัท่ี 2 (3,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

15 นางสาวกนกอร บุญสุข โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ม.6 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

16 นางสาวสุวจันี ลกัษณะวงศศ์รี โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ ม.5/5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

17 นางสาวฐิติมา เจ้ือยแจว้ โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ ม.6/5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

18 นางสาวอธิกานต์ ใจธรรม โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

ในหัวข้อเร่ือง :  "ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกบัการขนส่งเพือ่คุณภาพชึวติทีด่ีกว่า คอือะไรในความคดิของเรา"

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขนัเรียงความระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตัดสินรางวลั"

19 นายศิวชั แสงทอง โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

20 นางสาวมนสัชนก กาศคาํสุข โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

21 นายพงศกร กองป่า โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

22 นายภทัรดนยั โขมพฒัน์ โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

23 นางสาวคลัทียา อินใจ โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

24 นายธนนนัท์ บุญมี โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

25 นางสาวกนัตก์มล รัตนบุปผา โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

26 นางสาวจุฑามาศ ถ่ินสุข โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

27 นายพนมกร พรมทา้ว โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

28 นางสาวปวนัรัตน์ เหมืองอุ่น โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

29 นางสาวนวพร สุธรรม โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่ ม.5 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

30 นางสาวอามีเนาะ แวยโูซ๊ะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.6/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

31 นางสาวนูรีดา เจ๊ะอารุง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.6/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

32 นางสาวรุสนี สาเมาะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.6/1 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

33 นางสาวธมลพรรณ เนตรงาม โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.5/8 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

34 นางสาวพาขวญั ยวุเลิศ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.5/8 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

35 นางสาวพรกมล เป็งยะสา โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.5/8 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

36 นางสาวอริสรา อินทะโน โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.5/8 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

37 นางสาวจุฑามาศ สอนบาลี โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

38 นางสาววนชัพร ไชยอุปละ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4 รางวลัท่ีชมเชย (500 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

39 นางสาวธญัจิรา อินทร์มา โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

40 นายวชัริศ เร่ิมกลุ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9
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ลาํดบัที่ ช่ือ นามสกลุ โรงเรียน ระดบัช้ัน ผลการตัดสินรางวลั
41 นางสาวกฤติยรัตน์ กนัทะวงศ์ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

42 นางสาวหทัยา แกว้มะคาํ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

43 นางสาวเยาวภา มณีวรรณ์ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

44 นายศุภกฤต ต๊ะมงั โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

45 นางสาวอญัชุลีมาศ สุธรรมแจ่ม โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

46 นางสาวรัชนีกร ผดุงศิลป์ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

47 นางสาวแคทลียา ปรีคงทุ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

48 นางสาวสุวิมล กยุสิงห์ โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

49 นางสาวกานตช์นิต จนัทร์บุญเป็ง โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

50 นายภูริณฐั แดงอาษา โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

51 นายณชา นอ้ยจินดา โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

52 นางสาวกนกวรรณ พรมไชย โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

53 นายจิรายุ จนัทะลอย โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

54 นางสาวสิริวิมล ลาภจิตร โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

55 นางสาวศรินภา สินธุยา โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4/9 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

56 นางสาวสุพฒัธิดา ไชยเมืองยอง โรงเรียนจกัรคาํคณาทรจงัหวดัลาํพนู ม.4 รับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก

57 นางสาวกฤษณา ศรีรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กลุกนัยา ม.5/2 รางวลัท่ี 1 (5,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

58 นางสาวฮุยยิง แซ่เตียว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กลุกนัยา ม.5/2 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

59 นางสาววชัรียา เส็นดาโอ๊ะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กลุกนัยา ม.5/2 รางวลัท่ี 3 (1,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

60 นางสาววิลาวณัย์ คาํภูแสน โรงเรียนมธัยมวาริชภูมิ ม.6/1 รางวลัท่ี 2 (3,000 B. พร้อมใบประกาศนียบตัร)

"รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขนัเรียงความระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และผู้ชนะการประกวดได้รับการตัดสินรางวลั" (ต่อ)

หมายเหตุ :       ผูท่ี้ส่งผลงานเขา้ประกวดและไดร้ับการตดัสินชนะเลิศจากรางวลัต่างๆควรมาแสดงตนเพ่ือรับรางวลัในวนัท่ี  24  สิงหาคม  2555 ในงานประชุมวิชาการของ

                            สมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ท่ีโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์ค   ซอยสุขมุวิท 22                             สมาคมวจยวทยาการขนสงแหงเอเชย ทโรงแรมอมพเรยลควนสพารค   ซอยสุขมุวท 22 

                            ผูท่ี้ไม่ไดร้ับการตดัสินรางวลัจะไดร้ับใบประกาศนียบตัรและของท่ีระลึกเป็นรางวลัตอบแทน ซ่ึงจะจดัส่งไปใหท้างโรงเรียนภายหลงัหรือสามารถมารับท่ี

                            สมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียหรือโทรติดต่อสอบถามฝ่ายเลขาฯสมาคมวิจยัไดท่ี้ 02-661-6248

Page 3 of 3




