
 
 

 

   ประกาศคณะกรรมการพิจารณารางวัลเยาวชนคนต้นแบบและรางวัลผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ 
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนต้นแบบและผู้มีคุณูปการต่อกิิจกรรมเยาวชนแช่งชาติ 

  โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน และผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน  
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

.................................................................................................................................. 

 
           ตามท่ีสโมสรโรตารีจตุจักร ภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน 
อีกท้ังผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้
รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ สาขา และรางวัลผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรม
เยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 
           ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเยาวชนคนต้นแบบประจำปี ๒๕๖๔ และรางวัลผู้มีคุณูปการต่อ
กิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

๑. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ 

๑.) นายสิทธิพร เขด็ขม  มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น       
โครงการรักห่วงใยใส่ใจสังคม 
 

๒.) นายพงศธร  บุญสุข  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
       โครงการการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือพัฒนา อนุรักษ์ 
      วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

๓.) นายปฏิพล  แก้วสีมรกต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
     โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนก้อลำพูนไม่ลำพัง 
 
๔.) นายภานเุดช  เพ็งบุญ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

       โครงการสานพลังเยาวชนจิตอาสา สานเสวนาประชาธปิไตย 
 

๕.) นางสาวสดุา  ลุงสู ้  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
       โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแม่สนู สู่การเป็นผู้นำ
      ศตวรรษที่ ๒๑ 
                ๖.) นางสาวยัสมี  เจะเลง็  โรงเรียนดารสุลาม จังหวัดปตัตาน ี
       โครงการปันรอยยิ้ม สู่พี่น้องชายแดนใต้ 
   ๗.) นายศศิพงษ์  บุญคง  มหาวิทยาลยัมหิดล จังหวัดนครปฐม 
       โครงการทำโครงการ ทำอะไรดีๆ ให้มีอะไรทำ 



 
 

 
๘.) นายภาคภูมิ  ศรจีันทร์เพ็ชร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

โครงการคุรุราชา อาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี ๕ 
 

   ๙.) นายอนุพงษ์  สุขรมย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
โครงการการพัฒนาบุคลากร สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

 ตำรวจตระเวนชายแดน 
 

๑๐.) นางสาวพรลภัส  สุม่แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖  นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
       โครงการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลัง 
 
   ๑๑.) นายอธิวัฒน์  นิธิศิริรุ่งภัทร ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
       โครงการโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านเสน่ห์พ่อง  
      จังหวัดกาญจนบุรี 
 
   ๑๒.) นางสาววิมลมาศ  ปราบด ี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค ์
       โครงการเย่ียมบ้านเติมฝัน มอบกำลังใจด้วยรอยย้ิมสู้ผู้ป่วย 

คร้ังท่ี ๒ 
 

   ๑๓.) นายณัฎฐานันต์  นวลจันทร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จังหวดัสงขลา 
       โครงการครูเพ่ือศิษย์ 
 
   ๑๔.) นายธนกร  วงศ์คำภ ู  มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
       โครงการปันรอยยิ้มลูก ม.ท.ศ. สุพรรณบุรี สร้างสรรค์  

สร้างสังคม 
  

๑๕.) นางสาวปญิาพร  ฝักสุวรรณ ์ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  

ในพระบรมราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

โครงการจิตอาสาเย็บถุงผ้าบริจาคโรงพยาบาล 

  

 

๑๖.) นายอนันตชัย  สืบม ี  โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 

       โครงการ ๑ ตำบล ๑ ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ และปลูก

      ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

 

๑๗.) นายธรีะพงศ์  แก้วพิลา  มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ 



 
 

       โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

  

๑๘.) กลุม่ห้องเรยีนพิเศษ  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร 

       โครงการการให้ความรู้การกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 

อย่างถูกวิธี 

  

๑๙.)  กลุม่พระเกี้ยวกล้าอาสา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม   

กรุงเทพมหานคร 

       โครงการจิตอาสาวิถีใหม่ 

    

๒๐.) นายศิวะพล  ศรโีภชน ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

       โครงการประกวดหนังสั้น รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และยุติ

      ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

 

๒. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาวะผู้นำ 

๑.) นายภานสุรณ์  นาไชยราญ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ ์

     โครงการ Toward Excellence Leader 

 

๒). นายวชิรกานต์  ศรีพงศ ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระอุปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 

     จังหวัดสระแก้ว 

โครงการ Sex Education for Youth 

  

๓.) นายธนากร  วงสุรยิะ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

     โครงการการจัดค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬา - อุตรดิตถ์ 

 

 

 ๔.) นายวัฒนชัย  แก้วพิมพา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

     โครงการคลีนิกหมอใจวัยรุ่น 

 

๕.) นางสาวสลิลทิพย์  งามเจริญ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

     โครงการ จุดพลัง... หยุดพนัน 

  

๖.) นางสาวสริีธร  ทรัพย์ประเสรฐิ โรงเรียนวรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลา 



 
 

     โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโรงเรียนคุณธรรม 

  

๗.) นายวุฒิชัย  ลาภไธสง   โรงเรียนหลม่เก่าพิทยาคม จังหวดัเพชรบูรณ ์

     โครงการแกนนำเยาวชนต้นกล้าพันธุ์ดี Gen Z ต้านภัย 

ยาเสพติด(save zone no new face) 

  

๘.) นางสาวศุภสิรา  งามประเสริฐพงศ์ สถาบันการศึกษาทางไกล หลักสูตร English program 

     โครงการ Music Charity Contest 2021 

  

๙.) นางสาวนันท์นภสั  เชื้อหงษ์ โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคาร จังหวดัน่าน 

โครงการเผยแพร่สื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์  

กำแพงเมืองน่าน 

  

๑๐.) นายภาณุพงษ์ แก้ววิเศษโฮง มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

     โครงการ Love say "YES"  Sex say "SAFE" ปี ๔  

ตอนรักแท้ แพ้ "CONDOM" 

  

๑๑.) กลุม่ร่วมกันพัฒนาสังคม  โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธ์ิ" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     โครงการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

  

๑๒.) นายธญัเทพ  วงจวน  โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 

มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพมหานคร 

     โครงการจิตเวชมือสะอาดปราศจากเชื้อโรค 

  

๑๓.) นายสุธีมนต์  จันแล  โรงเรียนโนนคณูวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จังหวัดชัยภูม ิ

     โครงการการอ่าน การเขียน สร้างสุข สูชุ่มชนด้วยหัวใจ 

จิตอาสา 

  

๑๔.) กลุม่ Save News                   โรงเรียนสาธิตนานาชาตสิถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ       

Thailand &  Dataland                  ทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

           โครงการ Save News Thailand &  Dataland 

 

                        ๑๕.) เด็กหญงิภัคจิรา  กล่าวพิมาย    โรงเรียนบ้านหนองหมาก จังหวัดนครราชสมีา 

     โครงการเยาวชนคนดีศรีสังคม 

 ๑๖.) นายจงธนา  พิลาชัย  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 



 
 

     โครงการคนกระนวนไม่ทิ้งกัน 

 

๓. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาประเพณีและวัฒนธรรม 
 

๑.) นายชาญวิทย์ สีหาบุตร  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

     โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เยาวชน รู้ค่าฤาษีดัดตน 

  

๒.) ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิษศิญาพัฒน์  สิงหเดช  มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

               โครงการการท่องเท่ียวชุมชนตำบลบึงพระ  

           (Buengpra of Life) 

  

๓.) นางสาวปิยฉัตร  จันทรสม โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

     โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  

๔.) นายฉันทวัฒน์  นาเตจ๊ะ  โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

     โครงการวัฒนธรรมประยุกต์ร่วมสมัยเพ่ือสร้างสรรค์สังคม 

  

๕. ชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรม    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

 โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจรักษ์มรดกทาง 

 ศิลปวัฒนธรรม 

  

6. นายราม แสงมณ ี  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 

               โครงการการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง "เอ่ชาภาษาไทย" 

  

7. กลุ่มเด็กดนตรไีทย   โครงการปันน้ำใจให้เพ่ือนได้เรียน 

  

 

8. นายเกรียงไกร  ภิรมย์ใบภักดิ ์ สำเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

                                               จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ไทย 

      กิจกรรมสานศลิป์ ถิ่นไทย 

9. กลุ่ม Young Power  สภาเด็กและเยาวชนตำบลคอรมุ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

     โครงการคอรุมซีรีส์ เล่าวิถีบ้านเรา 

 



 
 

๔. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาวิชาการ 
  

๑.) กลุ่มสภานักเรียนโรงเรยีนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

     โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกนั สานสายใย  

ใส่ใจสิทธิ (SKP See your Rights)    

  

๒.) นายไพศาล  ใจสุข  มหาวิทยาลยัมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม 

     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑  

  

๓.)  นายธนวัฒน์   ศรีวิไล  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     โครงการการนำบอร์ดเกมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ 

สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 

  

๔.)  กลุ่ม SEDA@RANGSIT    มหาวิทยาลยัรังสติ จังหวัดปทุมธานี 

     โครงการ กระบวนการจัดการการเงินกลุ่มเด็กที่เสี่ยงที่ออกจาก

     การศึกษาเนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงิน      

  

๕.) นายณรงค์ฤทธิ์  โยธานัก   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

     จังหวัดสกลนคร 

     โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุน่เยาว์ NECTEC e-camp: 

     NextGen #15   

  

๖.) สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

      โครงการเยาวชนเจียงฮายปันสขุเพ่ือน้องๆ  

 (ผู้บกพร่องทางการเห็น)   

  

 

๗.) นางสาวกฤษมาภรณ์  บญุท้วม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จงัหวัดสุรินทร์ 

               โครงการประสิทธิภาพของแผ่นมูลช้างในการอนุรักษ์ดนิและน้ำ 

  

๘.) กลุ่มคู่บญุ   จังหวัดเชียงใหม ่

     โครงการการดูแลสุขภาพในพระสงฆ์ 

 

 

 



 
 

๕. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

๑.) นางสาวแพรวา  ไชยวุฒ ิ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

     โครงการ Bio-Div Hack โมเดลพัฒนา 

เพ่ือภูมิปัญญาฐานชีวภาพ 

  

๒.) นายน่านนที  ห้อยมาลา  โรงเรียนสา จังหวัดน่าน 

     โครงการบริษัทสร้างการดี 

  

๓.) เด็กหญิงกุลนารี  โยปัดทุม โรงเรียนบ้านหนองหมาก จังหวัดนครราชสมีา 

     โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

  

๔.) ทีม B.P.N    จังหวัดเชียงใหม ่

     โครงการต้นกล้า ธรรมะ ธรรมชาติ 

  

๕.) กลุ่มUpcycling Think รักษ์โลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     โครงการ Upcycling Think รักษ์โลก 

  

๖.) กลุ่มยุวชนชมรมสารธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม ่

     โครงการปลูกป่า ปลูกธรรม 

 

๖.รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขากีฬา & สันทนาการ 

 
๑.) นางสาวมิ่งมุก  เมยีร์แมน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

      โครงการสานฝันน้องๆ ท่าสะต๋อย 

  

 

๒.) นายอังกฤษ  ทองขันธ์  โรงเรียนช่องฟ้าชินเชิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่ 

      โครงการให้ความรู้เบื้องต้นการว่ายน้ำและสร้างแรงบันดาลใจ

     ให้นักกีฬารุ่นน้อง 

  

๓.) นายบัญชา  มาศเลิง  โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ 

      โครงการกีฬาสร้างสุข 

  



 
 

๔.) นางสาวพันธิตรา  จันติยะ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

      โครงการ Happy Dance 

  

๕.) เด็กหญิงณัฎฐาณณัฑ์  ดำขำ โรงเรียนวันทามารีอาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

      โครงการวัยใสใส่ใจ กีฬาเทควันโด 

 

๗. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาดนตรีและการแสดง 

 
           ๑.) นายพันธิตร  จันติยะ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

      โครงการสอนน้องตีกลองสะบัดชยั 

  

๒.) นายอธิชนัน  สิงหะตระกูล สำเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

      โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทาง

     วัฒนธรรมศิลปะการแสดงลำตัด 

  

๓.) นายชาญณรงค์  ทองศรี  มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

      โครงการละครเวทีเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชนสัญจร 

  

๔.) เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยธุยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม่ 

      โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 

 

  ๕.) นายเอกรตัน์  ธัญญเจริญ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

      โครงการค่ายอบรมศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 

      "ค่ายสร้างกล้า" 

 

 

๘. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาศาสตร์พระราชา 
 

            ๑.) นายณัฐิวุธ  ศากรณ ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      โครงการสานต่องานพ่อ หล่อหลอมด้วยธรรมะ 

  

๒.) นายสมพร  อดทน  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จังหวัดหนองคาย 

      โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

           ๓.) กลุ่ม SPACE AC. JUNIOR  TEAM โรงเรียนอสัสมัชัญ กรุงเทพมหานคร 

      โครงการกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือชุมชน 

  

๔.) นายพัชระ  สีวัย  สำเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

     จังหวัดมหาสารคาม 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในชมุชนตำบลหนองชอน 

 

๙. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทย 

 
           ๑.) กลุ่มแอพพลิเคชันพจนานุกรมวรรณคดไีทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม ่

       โครงงานแอพพลิเคชันพจนานุกรมวรรณคดีไทย 

   

๒.) กลุ่มภาษา (เที่ยว)ไทย   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

       โครงการการผลิตสื่อเกมกระดานทบทวนความรู้วิชา

      ภาษาไทย "ภาษา (เท่ียว)ไทย" สำหรับโรงเรียนที่ขาด

      แคลนสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

  

๓.) กลุ่มเยาวชนอักษราภัค   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จงัหวัดสุรินทร์ 

       โครงการการศึกษาการใช้ภาษาวิบัติ 

  

๔.) นางสาวธนมน  พอพิน   มหาวิทยาลยัพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  

       โครงการการสร้างชุดแบบฝึกทักษะภาษาไทยโดยใช้

      เทคนิคจิ๊กซอว์  วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์  

      เร่ืองกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 

 

๑๐. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

          ๑.) นางสาวอภิชญา  ปริศนานันทกุล  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

       ผลิตภณัฑ์ข้าวก่ำเจ้ามช. 107 เพื่อลดความเสีย่งโรค

      มะเร็งในปอดโครงการ 

  

๒.) นางสาวสุชาดา  พรมแป   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

       โครงการศูนย์การเรียนรูป้ลาส้มอนิเตอร ์

  



 
 

๓.) กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจกตัญญู  โรงเรียนปทุมรตัต์พิทยาคม จังหวดัร้อยเอ็ด 

       โครงการส่งขยะกลับบ้าน สรา้งงาน สร้างรายได้ 

 

๑๑. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาศิลปะ 
 
            ๑.) นางสาววรินยุพา  วาชิซาวา  โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์

       โครงการศลิปะเพื่อแบ่งปัน 

  

๒.) นายจักรกริช  จันทร์ศร ี   โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

       โครงการสร้างสรรค์ความสุขสู่ชุมชน 

ด้วยกระบวนการศิลปศึกษา 

  

๓.) นายสรุิยา  ชวดชุม   มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

       โครงการเพ้นทผ์นัง เติมสีสันให้น้อง 

 

๑๒. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาจริยธรรม 

 

           ๑. สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร ์             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

       โครงการนติิศาสตรร์่วมใจสานสายใยน้องพี่ 

(พี่พาน้องไปวัด) : ตุ้มโฮมน้องพี่ ลูกพ่อรพีเฮ็ดบญุ 

  

๒.) นายธนบดี พรมสุภา   โรงเรียนวเิชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       โครงการเยาวชนวิถีพุทธสู่ยุคโลกาภิวัตน ์

 

๑๓. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาต่างประเทศ 

  
๑.) นางสาวณฏัฐนิช  เธียรธัญญกจิ  โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม ่

       โครงการต่อบุญเพื่อน้องช้าง 

 

  ๒.) นางสาวจุฑาทิพย์ จันทรวงค ์  โรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี จังหวัดพษิณุโลก 

       โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ 

 

 



 
 

๑๔. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาการส่งเสริมอาชีพ 
  

๑.) นายณรงค์ศักดิ์  ดวงแก้ว    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  

      จังหวัดอุบลราชธาน ี

       โครงการคลังเสบยีงอาหารสัตว์ วิถีพอเพียง 

 

๑๕. รางวัลผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ 

  
๑.) นายสิน นุ่มพรม   ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนครีีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 

  

๒.) นายณรงค์  สุขเจริญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุร ี

  

๓.) นายเจนณรงค์ ชุ่มพะวงค ์  ข้าราชการครู โรงเรยีนวัดสิงห์วังคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

๔.) นางสาวหัสยารตัน์  ปัญไชยโชค  รองผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านแม่แฮเหนือ  จังหวัดเชียงใหม ่

  

๕.) นายอมร ศรแสดง  ข้าราชการครโูรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี 

  

๖.) นางพวงเพ็ชร  คำแดง  จิตอาสา  จังหวัดเชียงใหม ่

  

๗.) นางสาวสุนสิา  บิดพันลำ  ข้าราชการครู โรงเรยีนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 

  

๘.) นายสันติ  ทองแก้วเกิด  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ หน่วยศกึษานิเทศก ์

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

๙.) นายสริิชัย  ศรีชัย  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขาม  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑ 

  

๑๐.) นางสาวกนกกาญจน์  กล่อมชุ่ม ชมรม Share Happiness - ครูสอนดนตรี กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 



 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

                                                 (ดร.ภัทรกิตติ์  วิชติะกุล) 

                                      นายกสโมสรโรตารีจตุจักร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

                            ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลเยาวชนคนต้นแบบและ  

                            รางวลัผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ 

 


