
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง ประกาศผลการตดัสินผู้ไดร้บัรางวัลการประกวดผลงานนักเรียน ระดบัประเทศ 
ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

----------------------------------------------- 
 
   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.)  
จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียน ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประกวดผลงาน
นักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประกวดผลงานนักเรียนตาม
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ น้ัน 

    บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
ระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
   ผลงานรูปแบบเพลง 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค ๑ (เชียงใหม่)     
 ทีม ลูกพ่อขุนรามค าแหง 
 เพลง ประกันภัยอุ่นใจคุณ 
 เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นางสาวธัญญเรศ  ศรีวิชัย  
 2. นางสาวศศิลักขณา  ศรีปญัญา  
 3. นายประวิทย์  มะลิวัลย ์  
 4. นางสาวรัชภร  เสาร์แก้วค า  
 5. นายประดิษฐ์  จันทรทุัย  
 6. นางสาวพิมลณัฏฐ์  ธัญพรบุญอนันต์  
 7. นางสาวสาวิกา  ตั๋นแดง  
 8. นางสาวพรรนิดา  ค าภูษา  
 

 

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายเฉลิมชยั  ไกลทุกข ์  
 2. นายก าพล  จุ้ยเรือง  
 3. นายบัญญัต ิ ทองบาง  
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์)     
 ทีม เทพนมสร้างสรรค์ประกันภัย 
 เพลง ชีวาสุขใจ ไมโครอินชัวรันส ์
 เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นางสาวอาทิติยา  แก้วสุขา  
 2. เด็กชายสุรพงษ์  จันทร์ด ี  
 3. นายพัสกร  ต่องสู้  
 4. นายคธาวุฒิ  ฤทธิ์บ ารุง  
 5. นางสาวศุภธิดา  ส าราญฤทธิ ์  
 6. เด็กชายสุกฤษฏิ์  แจ้งจบ  
 7. นายรัฐวัฒ  สารีเป๊ะ  
 8. นางสาวอภิญญา  พูลเพิ่ม  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายศุภเมธ  เพชรอุดม  
 2. นางณัฐิณี   พลอยประดับ  
 3. นางสาวเด่นนภา  โพพิมล  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี ่
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค ๘  (สุราษฎร์ธานี)  
 ทีม KTS.BAND 
 เพลง กรมธรรม์ปันสุข 
 เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. เด็กหญิงอธิชา  พลวัฒน ์  
 2. นางสาววิภัทร  กาญจนไพศาล  
 3. เด็กชายหฤษฎ  สั่งสอน  
 4. นายวิริยะ  รักไทย  
 5. นายภาคิไนย  ทาทอง  
 6. นายทวีศักดิ์  มากละม้าย  
 7. นายภานุพงศ์  พูลเกิด  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายกฤติชรินท  ศรีงาม  
 2. นายนวพฤกษ์  นิจพรพงศ์  
 3. นายเกียรติศักด์ิ  สิงห์สาย  
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รางวัลชมเชย โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี)     
 ทีม โรงเรียนสมุทรปราการ 
 เพลง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย อุ่นใจเมือ่ภัยมา 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 ๑. นางสาวกัญญาภัค  ทิพยท์อง  
 2. นางสาวเมษิณี  หารบัวค า  
 3. นางสาวชุติกานต์  สมปักษ ์  
 4. นางสาวพริริสา  เพ็ชรกลึง  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นางสปัน  สาขามุละ  
 2. นายวิทยา  แผ่นผา  
 3. นายธนวุฒิ  สุวรรณ  

 
รางวัลชมเชย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธาน ี
 อยู่ในพื้นทีร่ับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค ๕ (อุบลราชธานี)   
 ทีม อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
 เพลง พ.ร.บ. คุ้มครองอุ่นใจ 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นางสาววรรณสุดา  เจรญิวงศ์  
 2. นายเจษฎา  นาวงค ์  
 3. นายจักรภัทร  บญุประจง  
 4. นางสาวขวัญลดา  เชาวนะ  
 5. นางสาวอัจจิมา  งามสะอาด  
 6. นายธวัชชัย  สมาทอง  
 7. นายชัยวัฒน ์ ทองเหลือง  
 8. นายอนุชิต  สมหลักชัย  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร  
 2. นายนสิต  ชนรินทร ์  
 3. นายชลวิทย์  ศรีมันตะ  
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รางวัลชมเชย โรงเรียนอยุธยานุสรณ ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)     
 ทีม AYS Production 
 เพลง พ.ร.บ. เพลงแร็ปบอก 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายเอกพจน์  เนคมานุรักษ์  
 2. นายปิติภัทร  โคตรชมภ ู  
 3. นางสาวชลธิชา  สดับรส  
 4. นางสาวฐิติยา  ชาญไชย 

๕. นางสาวกฤติญา  อนันตชัย 
 

  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายสุรชัย  บุญช่วย  
 2. นายอัครวัชร  ลือสมุทร  
 3. นายพิธิพัฒน์  รัตนชัยกูล  

 
รางวัลชมเชย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จังหวัดเลย 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น)     
 ทีม ช่อกระพี้จั่น 
 เพลง ประกันชีวิตคุ้มครองเฮา 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายวุฒิพงษ์  แสงศรีแก้ว  
 2. นายวทัญญ ู เพียซ้าย  
 3. นายธีรภัทร์  สุกเสาร์  
 4. นางสาวชญานิศ  พาบุดดา  
 5. นางสาวณัฐฑริกา  กองทอง  
 6. นายรัตติพงษ์  สุวรรณภักดี  
 7. นายภูธเนศ  สายสขุ  
 8. นายภาณุพงษ์  ไชยบัวแดง  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิต  
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รางวัลชมเชย โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)     
 ทีม ลูกสมอรวมใจ 
 เพลง ชีวิตติดประกัน 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นางสาวพรลภัส  หวังจ ิ  
 2. นายณัฐนันท์  ใมหมาด  
 3. นางสาววริษา  ผ่องแผ้ว  
 4. นางสาวนภาพร  ศรศิลป ์  
 5. นางสาวอรุณทิพย์  ศรีอ่อน  
 6. นายภาณุพงศ์  วาจาสัตย ์  
 7. นายจิรนันท์  นวนสง  
 8. นางสาวกรณภา  สรรพจกัร  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด  
 2. นายธนดล  ชิดโพธิ์  
 3. นายปฐมพงษ์  รองเดช  

 
รางวัลชมเชย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย ์
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา)    
 ทีม รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 เพลง พ.ร.บ. อุ่นใจเมื่อภัยมา 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายกิตติศักดิ์  ศักดิ์สีเท่า  
 2. นายกฤตเมธ  รักษา  
 3. นายภูริภัส  พันธ์ศร ี  
 4. นายสิทธิโชค  ไสยลา  
 5. นางสาวสุดารัตน์  แท่นทอง  
 6. นางสาวเกศรา  จันด ี  
 7. นางสาวพัชราภรณ์  มูลเหล็ก  
 8. นางสาวชนิสรา  ซ่อนกลิ่น  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายอภิชิต  กลีบม่วง  
 2. นางพนัฐดา  กลีบม่วง  
 3. นางสาวจุฑามาศ  รักสมัย  
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รางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ทีม SPBAC TEAM 
 เพลง ประกันภัยห่วงใยคุณ 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายรัชชานนท์  พันธ์วิไล  
 2. นายทรัพย์ธนากร  จินดาศรี  
 3. นายปรมัตถ์  บุญยศ  
 4. นายณัฐพงษ์   น้อยเสนา  
 5. นางสาวณัฐฑริกา   ก าเนดิกุล  
 6. นางสาวกฤติยา   แฝดกลาง  
 7. นางสาวสุกานดา   มังคลานนทชัย  
 8. นางสาวปาณิสรา   กุส ี  
   

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นางสาวธนภร   เกษมสุข  
 2. นางสาวสุวิมล   บุญชัย  
 3. นางสาวนัยนา   ทองทิพย์  

   
  ผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)     
 ทีม AYS Production 
 ชื่อคลิป หมูปิ้ง 
 เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายนชานนท ์   ศรีเจรญิ  
 2. นายนันทเกยีรต ิ  บุตรแกว้  
 3. นางสาวณัฐฐิรา  รื่นบุญ  
 4. นางสาววรัทยา   กิตสิุวรรณการ  
 5. นางสาวเกษศิรินทร์   ชมเพ็ญ  
 6. นางสาวธนพร   พระสุรัตน ์  
 7. นางสาวณัฎฐ์นรี   บุญเสง่ียม  
 8. นายธนสรณ์    เสถียรนติย ์  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายนันทมิตร    สุภสิงห ์  
 2. นายอิระชา   นกขุนทอง  
 3. นางสาวิตรี    เศรษฐกุลวดี  
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จังหวัดระนอง 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)     
 ทีม NKSK ยุวชนประกันภัย 
 ชื่อคลิป การประกันชีวิต เรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวคุณ 
 เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันเพ็ชร ์  
 2. นางสาวฑิฆัมพร  โพธ์ิสุวรรณ ์  
 3. เด็กหญิงรัตน์ติกาญ  พาสากล  
 4. เด็กหญิงกัลยรัตน ์ ค าธร  
 5. นางสาวพัชรี  รุ่งระวี  
 6. เด็กชายธนกฤต  พรหมทอง  
 7. เด็กชายณัฐวุฒ ิ ค าธร  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายศิรยุทธ   ข าแก้ว  
 2. นางสาวพชรภร   เลี่ยงล้ า  
 3. นางสาวเพียงตะวัน   เกษระนอง  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ทีม TTS Tangpiroontham School 
 ชื่อคลิป ห่วงใย 
 เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. เด็กชายปุญญพัฒน ์  ฉันทาพัฒน์  
 2. เด็กชายจีรวัฒน ์  หงสท์อง  
 3. เด็กชายภูมิ   ศรีอางค ์  
 4. เด็กชายกรวิชญ์   การะเกต ุ  
 5. เด็กหญิงปราณัสมา  อีทวิงเจ. อา  
 6. เด็กชายชยุตพงษ์   โถน้อย  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายปิยะพงษ์   ทรงประวัติ  
 2. นายนัสวัจน์   เศวตวรกาญจน ์  
 3. นางสาวธนัตฐา   ยอดทอง  
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รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธาน ี
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์)     
 ทีม Banrai Studio 
 ชื่อคลิป เลิกไม่ได ้
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นางสาวสุภัสสรา  คลองยทุธ  
 2. นางสาวพรสุดา  มัดผล  
 3. นางสาวรัชฎาภรณ ์ ชัยเด่นพงษ์  
 4. นายเตมีย ์ จีนจรรยา  
 5. นายปัญญลกัษณ์  สุวรรณ ์  
 6. นางสาววรัชญา  นะวงศ ์  
 7. นายธนภัค  พุฒศิร ิ  
 8. นายทรงภพ  จันทร  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายกนกภัณฑ ์ สุวรรณ ์  
 2. นายวีระ  วงค์สายสิน  
 3. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวสาย  
   
รางวัลชมเชย โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสระแก้ว 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี)     
 ทีม R.W.R 6/2 
 ชื่อคลิป ความส าคัญและประโยชน์การประกันชีวิต 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายรุ่งโรจน์  ตะมลภาพ  
 2. นางสาวรจณีย์  นามแย้ม  
 3. นางสาวศิริยากร  สอนจันแดง  
 4. นางสาวกัญญารัตน์  ปลึกไธสง  
 5. นางสาวธวิสรา  ด้วงเงิน  
 6. นางสาวสุนิสา  แย้มเอก  
 7. นายทยากร  สุวรรณเพ็ชร  
 8. นายชลสิทธิ ์ โนนสุภาพ  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นางสาวณัฐณิชา  ชันขุนทด  
 2. นางสาวลลิตา  บุราณรักษ ์  
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รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น)     
 ทีม ต้นกล้าฟ้าแสด 
 ชื่อคลิป แตกต่าง 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายจักรา  หนูวงษ์  
 2. นางสาวกัณทิมา  หอมคุณ  
 3. นางสาวนัฐสุดา  เจริญใจ  
 4. นายฤชากร  ฦาแรง  
 5. นายนราธิป  กรงาม  
 6. นายสุวิจักขณ์  สุหญ้านาง  
 7. นางสาวพัชราภรณ์  ลาภไพศาล  
 8. นางสาวเกวลิน  สมอแข็ง  
   

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. ส.อ. สมชาย  สุขเกษม  
 2. นายฤทธิชัย  วิเศษชาต ิ  
 3. นายภีชภัช  อ่วมเกิด  

 
รางวัลชมเชย โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)    
 ทีม ลอยฟ้า STUDIO Productions 
 ชื่อคลิป พ.ร.บ. แว้นดอย 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายณัฏฐพล  กานดา  
 2. นายภาณุพงศ์  บุญช่วย  
 3. นางสาวพิชญธิดา  นึกรักษ์  
 4. นายชิติพัทธ์  ไชยช่อฟ้า  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายพีระพล  อยู่รัศม ี  
 2. นายกิตติภูมิ  พรมม ี  
 3. นางสาวดารานุช  ไชยฝาง  
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รางวัลชมเชย โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ์
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา)    
 ทีม PPK ยุวชนประกันภัย 
 ชื่อคลิป  คุ้มครองแน่ แค่มี พ.ร.บ. 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายปิยวัฒน์  สมถวิล  
 2. นายพงษ์พัฒน์  บุญอ านวย  
 3. นายคมกริช  ศุภดิษฐ ์  
 4. นางสาวสใบแก้ว  ปิดตาระเต  
 5. นางสาวอัจฉรา  สว่างเนตร  
 6. นางสาวสุกัญญา  ศรีริต  
 7. นางสาวทัศนีย์  เบียดบ ารุง  
 8. นายภูริทัต  บุบผาวาส  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายธวัชชัย  รักพร้า  
 2. นายสุวิศิษฐ ์ ดีรบรัมย ์  
 3. นางนิศากร  วสุธารัฐ  

 
รางวัลชมเชย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร 
 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน คปภ. ภาค 5  (อุบลราชธานี )    
 ทีม กุดชุมวิทยาคมฟิล์ม 
 ชื่อคลิป ไมโครอินชัวร์รันส์ประกันวันละไม่ถึงบาท 
 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 1. นายดิออนเลย์  วู กัง ซูน  
 2. นายนรเศรษฐ์  สีด ี  
 3. นายธนธรณ์  ชนะพาห ์  
 4. นายเดชาธร  อัครพราหมณ ์  
 5. นายอานนท ์ บญุศร ี  
 6. นางสาวสุพรรณิการ์  นวพัฒน์ธานี  
 7. นางสาวจณิตา  จันลาชัย  
 8. นางสาวสุชาวดี  มาตขาว  
  

 ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
 1. นายอภิชาติ  แสนส ี  
 2. นางสาวอนุรี  งามแก้ว  
 3. นายวิโรจน์  ค าจันทร ์  
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