
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย           

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทียบเท่าระดับจังหวัด) 

 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)      

จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ระดับเขตในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (เทียบเท่าระดับจังหวัด) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง การประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(เทยีบเท่าระดับจังหวัด) ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการพิจารณาผลงาน
นักเรียนที่ส่งเข้าประกวดและคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 

ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑ 

ประเภทนักเรียน  รูปแบบเพลง 

รางวัลชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 
     ทีม SPBAC TEAM 
     เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     ๑. นายรัชชานนท์ พันธ์วิไล 
     ๒. นายทรัพย์ธนากร จินดาศรี 
     ๓. นายปรมัตถ์ บุญยศ 
     ๔. นายณัฐพงษ์ น้อยเสนา 
     ๕. นางสาวณัฐฑริกา กำเนิดกุล 
     ๖. นางสาวกฤติยา แฝดกลาง 
     ๗. นางสาวสุกานดา มังคลานนทชัย 
     ๘. นางสาวปาณิสรา กุสี 



 

- ๒ – 
 

      
     คร-ูอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน  
     ๑. นางสาวธนภร เกษมสุข 
     ๒. นางสาวสุวิมล บุญชัย 
     ๓. นางสาวนัยนา ทองทิพย์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไม่มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 
     ทีม MSR.Band 
        เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     ๑. นางสาวปุณย์นุช  รุจิระกำธรชัย   
      ๒. นางสาวกันต์กมล  คอยนาพันธุ์ 
          ๓. นายปิยชาติ  เวชชประสิทธิ์ 
     ๔. นายฐณะวัฒน์ วงษ์นรพัฒน์ 
     ๕. เด็กชายกันตพัฒน์ ชมภู 
     ๖. เด็กหญิงอรกัญญา ฉายสุวรรณคีรี 
     ๗. นางสาวพีรยา จันมณ ี
     ๘. นางสาววรินยุพา สระทอง 

     คร-ูอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
     ๑. นายพิฐพศิน ทักษิณาทิพย์ 
     ๒. นางณิชาภัทร ชุ่มชื่นด ี
     ๓. นางสาวอณัญญา อังศุวัฒศิริโสภา 
 

ประเภทนักเรียน รูปแบบคลิปวีดีโอสั้น 
รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 
     ทีม TTS Tangpiroontham School 
     เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     ๑. เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉันทาพัฒน์ 
     ๒. เด็กชายจีรวัฒน์ หงษ์ทอง  
     ๓. เดก็ชายภูมิ ศรีอางค์ 
     ๔. เด็กชายกรวิชญ์ การะเกตุ 
     ๕. เด็กหญิงปราณัสมา อีทวิงเจ.อา 
     ๖. เด็กชายชยุตพงษ์ โถน้อย 
 



 

- ๓ – 
 

 

     คร-ูอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
     ๑. นายปิยะพงษ์ ทรงประวัติ 
     ๒. นายนัสวัจน์ เศวตวรกาญจน์ 
     ๓. นางสาวธนัตฐา ยอดทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 
     ทีม อภิมหามงคลโปรดักชั่น 
     เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     ๑. นางสาวจันทร์รัตน์ ชลจรสัพรชัย 
     ๒. นายอนุชา มูลจันทา 
     ๓. นายภาคิน อภิมหามงคล 
     ๔. นายศราวุธ บำรุงเอ้ือ 
     ๕. นายพรรษวุฒิ วงษ์จันทร์  
     ๖. นายอานุภาพ วาทิตตาคม  
     ๗. นางสาวกัณชนก พระจันทร์ 
     ๘. นางสาวนภาพร เล็กไพจิตร 

     คร-ูอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
     ๑. นายษัษฐพรรษ สังแก้ว 
     ๒. นายวิริยะ มูลศรี 
     ๓. นายอภิศักดิ์ พันสาย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนวัดราชโอรส 
     ทีม เซเว่นโฟร์คิด 
     เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     ๑. เด็กหญิงวนิดา ซิงห์ 
     ๒. เด็กหญิงวันธิดา ลาวัล 
     ๓. เด็กหญิงวรรณพร โพนรัตน์ 
     ๔. เด็กชายณัฐวัตน์ นามปวน 

     คร-ูอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
     นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล 
    

 
 
 



 

- ๔ – 
 

 
ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒ 

ประเภทนักเรียน  รูปแบบเพลง 
รางวัลชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
     ทีม ATC อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
     เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     นายสิโรจน์ มุสิกะพงค์ 
     คร-ูอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรยีน 
     ๑. นางสาววงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์ 
     ๒. นางภัสฉัฐ ภาคีฉาย 
     ๓. นายกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไม่มีผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไม่มีผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
 

ประเภทนักเรียน  รูปแบบคลิปวิดีโอสั้น 
รางวัลชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
     ทีม ATC อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
     เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
     นางสาวรฐา อุดมฐานกุล 
     คร-ูอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
     ๑. นางสาววงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์ 
     ๒. นางภัสฉัฐ ภาคีฉาย 
     ๓. นายกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 
     ทีม โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 
     เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
     ๑. นางสาวจิรัชชญา ค้ำจุน 
     ๒. นายจักรทิพย์ ไตรวิลาวัณย์ 
     ๓. นายณภัทร เพ็ญไพจิตร 
     ๔. นายวิเศษ สามสี 
 
 



 

- ๕ – 
 

 
     ๕. นางสาวณัฐชยา พุฒศรี 
     ๖. นางสาวสุกัญญา สารธรรม 
     ๗. นางสาววรัญญา สีลารัมย ์
     คร-ูอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
     ๑. นายธาดา ปานนพภา 
     ๒. นางอุทัยวรรณ นุ่มมีศรี 
     ๓. นายศุภเชษฐ์ สีหาราช 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไม่มีผลงานเข้ารับการคัดเลือก 

   

                                      ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

            

                                                 

(นางวงเดือน  อัตโสภณวัฒนา) 
ผู้อำนวยการกลุม่งานบริหารงานประกันภัยภูมิภาค 

ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (เทียบเท่าระดับจังหวัด) 


