
 
การมอบรางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑8  ปี ส านักงาน ป.ป.ช. มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดจัดงำนเนื่องในโอกำสวันสถำปนำส ำนักงำน ป.ป.ช. ครบรอบ ๑8 ป ี
มุ่งมั่นสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ในวันที่ ๑7 พฤศจิกำยน ๒๕60 ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช. (สนำมบินน  ำ)   
โดยมีรำยละเอียดกิจกรรมคือ ช่วงเช้ำเป็นกิจกรรมท ำบุญตักบำตร กำรต้อนรับผู้ร่วมแสดงควำมยินดี          
กำรเสวนำ หัวข้อ “สะอำด โปร่งใส ภำครัฐร่วมใจ สู่ไทยแลนด์ 4.0” และช่วงบ่ำยเป็นพิธีมอบรำงวัล      
“NACC Awards 2017” แก่บุคคล หน่วยงำนของรัฐ และภำคเอกชน ประกอบด้วย 1. โครงกำรรักชำติถูกทำง
สร้ำงเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต  2. โครงกำรยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  3. รำงวัลตอบแทนหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ในกำรส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  4. รำงวัลองค์กรโปร่งใส  5. โครงกำรประกวด   
สื่อป้องกันกำรทุจริต  6. รำงวัลช่อสะอำด  

ส ำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักงำน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี มีพิธี
มอบถ้วยรำงวัลพระรำชทำน โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และรำงวัล ของส ำนักงำน ป.ป.ช.  แก่บุคคล หน่วยงำน 
มีรำยนำม ดังนี  
 

รายนามผู้ได้รับมอบถ้วยพระราชทาน โล่ และรางวัล 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี  

(18 พฤศจิกายน 2560) 
 
1. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 
 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมเงินรำงวัล 
50,000 บำท ได้แก ่ โรงเรียนบำงตะบูน จังหวัดเพชรบุรี   
 รางวัลที่ 2 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. พร้อมเงินรำงวัล 35,000 บำท ได้แก ่
โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 รางวัลที่ 3 โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. พร้อมเงินรำงวัล 25,000 บำท ได้แก ่
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 รางวัลชมเชย โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. พร้อมเงินรำงวัล 10,000 บำท จ ำนวน 
10 รำงวัล ได้แก่ 
   1. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง 
   2. โรงเรียนวัดบำงฝ้ำย จังหวัดสมุทรปรำกำร 
   3. โรงเรียนบ้ำนหินโง่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   4. โรงเรียนน  ำยืนวิทยำ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
   5. โรงเรียนวัดบ้ำนน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 
   6. โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยำคม จังหวัดขอนแก่น 
   7. โรงเรียนเคหะชุมชนลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 
   8. โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร จังหวัดบุรีรัมย์ 
   9. โรงเรียนบ้ำนหำดแพง (หำดแพงวิทยำ) จังหวัดนครพนม 
   10. โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ กรุงเทพมหำนคร 
          2. การยกย่อง ... 
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2. การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  

ระดับโล่เชิดชูเกียรติ  จ ำนวน 32 รำย แบ่งเป็น 
ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ ำนวน 29 รำย ได้แก่   
1. พลอำกำศเอก พงศธร  ไชยเสน  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กระทรวงกลำโหม 
2. นำวำอำกำศเอกหญิง สำวิตรี  ปำนอ่ ำ รองผู้อ ำนวยกำรกองจัดกำรก ำลังพล กระทรวงกลำโหม 
3. นำงสำวทิพย์วัลย์  ภู่พงษ์   นักตรวจสอบภำษีช ำนำญกำรพิเศษ กรมสรรพำกร 

กระทรวงกำรคลัง 
4. นำยวิกรม  สมิตเวช นักวิชำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำร กรมสรรพสำมิต 

กระทรวงกำรคลัง 
5. นำงสำววรมน  วรุตตมะ นักกำรทูตช ำนำญกำร กรมอำเซียน กระทรวงกำร

ต่ำงประเทศ 
6. นำงสำวณัฐสุรำงค์  กฤษฎำเรืองศรี นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กรมส่งเสริม

กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7. นำยบุญช่วย  สงฆนำม นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ กรมวิชำกำรเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8. นำยวรฉัตร  วิรัชลำภ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
9. นำงอุษณีย์  แสงสิงแก้ว รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ สำยกลยุทธ์องค์กร และ

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน รักษำกำรกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 
บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) กระทรวงคมนำคม 

10. นำยชูชำติ  ทิพย์ภำลัย หัวหน้ำหมวดเชื อเพลิง กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 
กระทรวงคมนำคม 

11.นำยสุวิทย์  ตั งสกุลวิโรจน์ เจ้ำพนักงำนขนส่งช ำนำญงำน กรมกำรขนส่งทำงบก 
กระทรวงคมนำคม 

12. นำงสำวสีวลี  เก้ำเอี ยน นักวิชำกำรสถิติช ำนำญกำร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

13. นำยประดิษฐำกร  กสิวัฒน์ นักวิชำกำรพำณิชย์ช ำนำญกำร กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
กระทรวงพำณิชย์ 

14. นำยสุรศักดิ์  ไตรทำน รองผู้ว่ำกำรทรัพยำกรบุคคล กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
กระทรวงมหำดไทย 

15. นำงสำวจีระภำ  อุนนำทรรัตนกุล พ นั ก ง ำ น ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ ช ำ น ำ ญ ก ำ ร พิ เ ศ ษ             
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

16. นำยธำตรี  วีรเดชะ นิติกรช ำนำญกำร ส ำนักงำนประกันสังคม กระทรวง
แรงงำน 

 
 
 
          17. นำยกีรดิต ... 
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17. นำยกีรดิต  ชุ่มกลำง หัวหน้ำงำน (พัฒนำระบบเครือข่ำยและสำรสนเทศ) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

18. นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ครูเชี่ยวชำญ โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

19. นำงสุปรำณี  นฤนำทนโรดม ผู้อ ำนวยกำรภำรกิจนโยบำยและระบบบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

20. นำงอุทัยวรรณ  โพธิ์กระจ่ำง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ    
ตำมอัธยำศัย อ ำเภอเมืองชัยนำท กระทรวงศึกษำธิกำร 

21. นำงสำววิภำ  เต็งอภิชำต เภสัชกรช ำนำญกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

22. นำงสำวอรทัย  สุพรรณ นั ก วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ ก ำ ร แ พ ท ย์ ช ำ น ำ ญ ก ำ ร พิ เ ศ ษ 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 

23. นำยปิยะ  ศิริลักษณ์ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก กระทรวง
สำธำรณสุข 

24. เภสัชกรหญิง ศิริพร  จิตรประสิทธิศิริ เภสัชกรปฏิบัติ กำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจั งหวัด
ฉะเชิงเทรำ กระทรวงสำธำรณสุข 

25. นำยครรชิต  เจริญอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 

26. พันต ำรวจโท บุญเลิศ  วิเศษชำติ ผู้บังคับกองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 245 ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ 

27. นำงสำวนิภำวรรณ  ศิริบ ำรุงสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

28. นำยสุนันท์  นำคะ   นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
29. นำงสำวโชติกำ  ดีดอนกลำย  เจ้ำหน้ำที่ศำลยุติธรรมช ำนำญงำน ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

 

ประเภทกัลยาณมิตร ส านักงาน ป.ป.ช. จ ำนวน 3 รำย ได้แก่   
1. นำยวินิต  นิรันต์พำนิช   กัลยำณมิตร ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดตรำด 
2. นำยมนตรี  มำมะ   กัลยำณมิตร ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดนรำธิวำส 
3. นำยอนันต์  คงรักษำ   กัลยำณมิตร ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดสมุทรสงครำม 

 

ระดับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  จ ำนวน 13 รำย ได้แก่ 
1. นำวำเอกหญิง วัฒนำ  จิตร์ระเบียบ นำยทหำรปฏิบัติกำรประจ ำ ส ำนักนโยบำยและแผน

กลำโหม กระทรวงกลำโหม 
 
          2. พันเอก สมโภชน์ ... 
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2. พันเอก สมโภชน์  พูลเพิ่มทรัพย์ นำยทหำรปฏิบัติ ก ำรประจ ำ  ส ำนั ก งำนรั ฐมนตรี 
กระทรวงกลำโหม 

3. นำงสำวรุ่งฤดี  ต้นแก้ว เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคมช ำนำญงำน กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์   

4. นำยพนัธ์เทพ  เสำโกศล  นำยอ ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหำดไทย 
5. สิบต ำรวจตรี เสกรร  แสงขำว เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร กรมกำรปกครอง 

กระทรวงมหำดไทย 
6. นำงวิรยำร์  ช ำนำญพล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
7. นำงสำวภรณี  สุทธิวำนิช นักวิ ชำกำร อุตสำหกรรมปฏิบัติ กำร  กรมส่ ง เสริม

อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 
8. นำงสำววรชนำธิป  จันทนู ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรับรองคุณวุฒิวิชำชีพ สถำบันคุณวุฒิ

วิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
9. นำยสงวนพงษ์  ค ำบุษผำ นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร ส ำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
10. นำยโกเมศ  สุบงกช พนักงำนคดีปฏิบัติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ

มนุษยชน 
11. พันต ำรวจเอก รุ่งเกียรติ  สนแจ้ง รองผู้บังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 4 ส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำติ 
12. ดำบต ำรวจ มะรอมลี  มังสมำน ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม สถำนีต ำรวจภูธรยะรัง 

จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
13. นำยพรพนำ  แสนกำรุณ นั กวิ ช ำกำรศำสนำช ำน ำญกำร พิ เ ศษ ส ำนั ก งำน

พระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
 

3. รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
จ ำนวน 18 รำย แบ่งเป็น 

รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับ 1 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จ ำนวน 15 รำย ได้แก่ 
 1. องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
 2. สถำบันอิศรำ 
 3. มูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย 
 4. สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 5. สถำนีวิทยุกระจำยเสียงกรมอุตุนิยมวิทยำจังหวัดพิษณุโลก 
 6. สถำนีวิทยุจรำจรเพื่อสังคม (FM 99.5 MHz) 
 7. สมำคมสื่อช่อสะอำด 
 8. มูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริต 
 9. มูลนิธิมั่นพัฒนำ 
 10. บริษัท โอเพ่นดรีม จ ำกัด 
          11. นำยสุรชัย ... 
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 11. นำยสุรชัย  รัตนเสริมพงศ์  อดีตรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 

ภูมิสำรสนเทศ 
12. นำยแสงชม  พจน์สมพงส์ ผู้เชี่ยวชำญศำลยุติธรรมด้ำนอ่ำนแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศและ 

แผนที่ และที่ปรึกษำคดีส ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

 13. นำยฤทธิ์รงค์  อรุณำนนท์ อำชีพอิสระ (ออกแบบ, ครีเอทีฟ, ถ่ำยภำพ, โปรดักชัน) 
 14. นำงกำญจนำ  ควรตะขบ ครูผู้ดูแลเด็ก เทศบำลต ำบลตะขบ อ ำเภอปักธงชัย  

จังหวัดนครรำชสีมำ 
 15. นำยวิเชียร  สุวรรณสิทธิ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คนึงพำณิชย์ 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จ ำนวน 3 รำย 
ได้แก่ 
 1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงกองทัพบกที่ 3 
 2. สถำนีวิทยุบำล้ำนซ์เรดิโออ่ำงทอง 
 3. นำยบุญยงค์  สดสะอำด  

 

4. รางวัลองค์กรโปร่งใส 
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จ านวน 24 ราย ประกอบด้วย 

1. กรมควบคุมมลพิษ 
2. กรมบังคับคดี 
3. กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
4. กรมศุลกำกร 
5. กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
6. กรมอนำมัย 
7. กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
8. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
9. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
10. กำรประปำนครหลวง 
11. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
12. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
13. ธนำคำรออมสิน 
14. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
15. บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 
16. บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
17. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกัด (มหำชน) 
18. บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
19. บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
20. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

                                                                                                    
 

         21. บริษัท...  
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21. บริษัท หำดทิพย์ จ ำกัด (มหำชน) 
22. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
23. สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
24. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

  

5. โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต จ ำนวน 17 รำงวัล 
1. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น 

     1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 20,000 บำท ได้แก ่
ทีม NUMBER ONE โรงเรียนเทศบำลปลูกปัญญำ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จำกผลงำน 

“OK…จัดให้” ประกอบด้วย 
1. นำงสำวปิยะรัตน์  รำชพลแสน 
2. นำงสำวธัญวรัตน์  นำคนคร 
3. นำงสำวขวัญฤดี  ภำคแก้ว 

     1.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 15,000 บำท ได้แก ่
  ทีม Host โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดรำชบุรี จำกผลงำน “Eraser” ประกอบด้วย 

1. นำงสำวกันยรัตน์  แซ่ลิ ม 
2. นำยแดนไท  วำรีนิล 

     1.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกำศเกียรติคุณของส ำนักงำน ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 5,000 บำท ได้แก่ 
  ทีมเด็กกัลยำ (Dek – Kanlaya) โรงเรียนกัลยำณวัตร จังหวัดขอนแก่น จำกผลงำน “หัวใจสีขำว 
My friend’s white heart” ประกอบด้วย 

1. นำงสำวผกำมำศ  ชินโฮง 
2. นำงสำวมณฑกำนต์  สว่ำงแจ้ง 
3. นำงสำวศรีรัช  ไกรธรรม 

 
2. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา 

     2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 20,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีมเปื้อนฝุ่น โรงเรียนเชียงคำน จังหวัดเลย จำกผลงำน “ท ำเพ่ือหนูได้ไหม” ประกอบด้วย 

1. เด็กหญิงชลธิชำ  ค ำนำมะ 
2. เด็กชำยวัฒกร  หนูทัศน์ 

     2.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 15,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีม C - Film โรงเรียนพำนพิทยำคม ส.พ.ม. 36 จังหวัดเชียงรำย จำกผลงำน “โกงเยอะ    
โดนเยอะ” ประกอบด้วย 

1. นำยธนำกร  ใยอิ ม 
2. นำยจิรกิตติ์  หมอกเหมย 
3. นำยพงศ์พล  เขื่อนแก้ว 
 
 
 
                                                                                             2.3 รำงวลั... 
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    2.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกำศเกียรติคุณของส ำนักงำน ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 5,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีมหันคำพิทยำคม โรงเรียนหันคำพิทยำคม จังหวัดชัยนำท จำกผลงำน “ฉ้อรำษฎร์ฯ” 
ประกอบด้วย 

1. เด็กชำยณภัทร  สุขผล 
2. เด็กชำยภควันต์  คูสุวรรณ 
3. เด็กชำยเกียรติศักดิ์  จันทร์จ ำรูญ 

 

3. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น 
     3.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 20,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีม Sansab filmmaker (แสนแสบ ฟิล์มเมเกอร์) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กรุงเทพมหำนคร 
จำกผลงำน “ท ำมะ?” ประกอบด้วย 

1. นำยจำมิกร  วรชมพู 
2. นำยวรนันท์  จันทร์สวี 
3. นำงสำวมัจฉำ  ธรรมมะดี 

     3.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 15,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีม Pop-Up มหำวิทยำลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบำงนำ กรุงเทพมหำนคร จำกผลงำน “สมรภูมิ
กำรเมือง” ประกอบด้วย 

1. นำยโซเฮล  อำเหม็ด 
2. นำงสำวตวิษำ  ศรีเหลือ 
3. นำงสำวจิรำรัตน์  วรรณี 

 
     3.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกำศเกียรติคุณของส ำนักงำน ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 5,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีม Queen Cobra Team มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร จำกผลงำน 
“Followers” ประกอบด้วย 

1. นำยจักรินทร์  ค ำรำช 
2. นำยศักดิพัฒน์  เต็มบุญบริสุทธิ์ 
3. นำงสำวขนิษฐำ  กำระภักดี 

 

4. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา 
    4.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 20,000 บำท 

ได้แก่ 
  ทีมเกลียดนิยม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหำนคร จำกผลงำน “Run 4.0” 
ประกอบด้วย 

1. นำยชำนนท์  นิมำ 
2. นำยอำนนท์  ไกรถำวร 
3. นำยพงศธร  วงศ์กัลยำ 
 
                                                                                            4.2 รำงวลั... 
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    4.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 15,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีม 3 หนุ่ม 3 มุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จังหวัดสงขลำ จำกผลงำน “คุณจะเลือกเป็น
คนแบบไหน ?” ประกอบด้วย 

1. นำยณพล  แซ่งุ่น 
2. นำยนรำวุธ  ชูพุ่ม 
3. นำยคมศร  จันทร์เลื่อน 

     4.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกำศเกียรติคุณของส ำนักงำน ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 5,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีม flashlight มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จังหวัดสงขลำ จำกผลงำน “ควำมเคยชิน” 
ประกอบด้วย 

1. นำงสำวแก้วพัทยำทิพย์  ไพรสมพงษ์ 
2. นำงสำวสุภสัสร  มณีภำค 
3. นำงสำวกัญญภำ  ยังสังข์ 

 

5. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับบุคคลทั่วไป ประเภทภาพยนตร์สั้น 
     5.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 30,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีมมหิงแมน จำกผลงำน “WIN WIN “ชัยชนะท่ีแท้จริง”” ประกอบด้วย 

1. นำยรักศักดิ์  จันทร์พิสุ 
2. นำยสุวัช  ร้อยแก่นจันทร์ 
3. นำยกิตติศักดิ์  เพชรแวว 

 
     5.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 15,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีม Hot tab house จำกผลงำน “Friday Morning” ได้แก ่

นำยนวพล  เจริญธรรมรักษำ 
     5.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกำศเกียรติคุณของส ำนักงำน ป.ป.ช. และเงินรำงวัล 5,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีม Actitem  จำกผลงำน “กำรบ้ำน” ได้แก่ 

นำยจิรธณ  จิรอุดมพล 
 

6. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับบุคคลทั่วไป ประเภทภาพยนตร์โฆษณา 
     6.1 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. พร้อมเงินรำงวัล 15,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีมยำมไทย จำกผลงำน “ยำมไทย” ประกอบด้วย 

1. นำยอฏวี  โฆษิตปฏิพัทธ์ 
2. นำยเกริกเกรียงสิฐ  หนูเกื อ 
3. นำยศุภกร  ครุฑสอน 
 
 
                                                                                            6.2 รำงวลั... 
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    6.2 รางวัลชมเชย ได้รับประกำศเกียรติคุณของส ำนักงำน ป.ป.ช.และเงินรำงวัล 5,000 บำท 
ได้แก่ 
  ทีมส่วย จำกผลงำน “ส่วย” ได้แก่ 

นำยไท  ประดิษฐเกสร 
 
6. รางวัลช่อสะอาด  จ ำนวน 24 รำงวัล 

ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ ประจ าปี 2560  
 รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ 

1. บริษัท บรอดคำซท์ ไทย เทเลวิชั่น จ ำกัด  จำกละครโทรทัศน์  เรื่อง น้องใหม่ร้ำยบริสุทธิ์  ตอน 
จุดเริ่มต้นของกำรโกง 

2. บริษัท ไอคอนเอ็กซ์ จ ำกัด  จำกละครโทรทัศน์ เรื่อง นำยอ ำเภอปฏิวัติ 
 

รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ 
1. สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื ่อง  น้องใหม่ร้ำยบริสุทธิ์ 

ตอน จุดเริ่มต้นของกำรโกง 
2. สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง นำยอ ำเภอปฏิวัติ 

 

 ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจ าปี 2560 
 รางวัลโล่เกียรติยศ สาขาโฆษณา จ ำนวน 7 รำย ได้แก่ 

1. สมำคมสื่อช่อสะอำด 
    ผู้สร้ำงสรรคโ์ฆษณำ เรื่อง รวมพลังหยุดโกง ส ำเนียงภำคอีสำน 
2. สถำนีวิทยุกระจำยเสียงเครือข่ำยสมำคมสื่อช่อสะอำด 
    ผู้เผยแพร่โฆษณำ เรื่อง รวมพลังหยุดโกง ส ำเนียงภำคอีสำน 
3. บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 
    ผู้สร้ำงสรรค์และผู้เผยแพร่โฆษณำ เรื่อง สปอตวิทยุเพ่ือสังคม ชุด ต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
4. บริษัท คตัติ งเอจ (เอเชีย) จ ำกัด 
    ผู้สร้ำงสรรค์โฆษณำ เรื่อง สปอตโฆษณำทำงโทรทัศน์ เรื่อง กรรมสนองโกง ตอน เงินร้อนและเงินบำป 
5. องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
    ผู้เผยแพร่โฆษณำ เรื่อง สปอตโฆษณำทำงโทรทัศน์ เรื่อง กรรมสนองโกง ตอน เงินร้อนและเงินบำป 
6. บริษัท ครีเอทีฟจุซ จีวัน จ ำกัด 
    ผู้สร้ำงสรรคโ์ฆษณำ เรื่อง โฆษณำทำงสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง อย่ำให้ใครว่ำไทย ขี โกง 
7. เครือข่ำยอนำคตไทย 
    ผู้เผยแพร่โฆษณำ เรื่อง โฆษณำทำงสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง อย่ำให้ใครว่ำไทย ขี โกง 

 

 ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจ าปี 2560 
 รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จ ำนวน 6 รำย ได้แก่ 

1. สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
    จำกผลงำน โกงสนำมกีฬำ 
2. สถำนีโทรทัศน์ช่อง 8 
    จำกผลงำน เปิดขบวนกำรผลประโยชน์ขอทำนต่ำงด้ำว และเปิดขบวนกำรเส้นทำง 
    ค้ำประเวณีข้ำมชำติหญิงสำวชำวลำว 
                                                                                         3. ส ำนักข่ำว... 
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3. ส ำนักข่ำวอิศรำ 
    จำกผลงำน ผ่ำขบวนกำรงำบสินบนข้ำมชำติ โรลส์-รอยส์ สำยกำรบินไทย 1.3 พันล้ำน 
    และแกะรอยเครือข่ำยเอกชนคดีทุจิตจัดซื อสำรเคมีช่วยเกษตรกร 1.8 พันล้ำน 
4. ทีวีดิจิตอล ช่อง 28 
    จำกผลงำน แกะรอยสวมบัตรประชำชนพระภิกษุเชื่อมโยงแก๊งทัวร์จีน และข่ำวตรวจทุจริต 
    โครงกำรอุดกลบบ่อบำดำลทั่วประเทศ 
5. สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
    จำกผลงำน คอลัมน์หมำยเลข 7 ตอน แฉกลวิธีนำยทุนยืมมือชำวบ้ำนฟอกป่ำ และคอลัมน์ 
    หมำยเลข 7 ตอน พบลักลอบดูดทรำย จ.นครพนม 
6. สถำนีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี 
    จำกผลงำน รำยกำร Nation X Files ตอน ระเบิดเวลำแบงค์ไทย และตอน สินบนโรลส์รอยส์ 
    บทเรียนอดีตสู่อนำคต 

 

ผลงานรางวัลช่อสะอาดเกียรติยศ ประจ าปี 2560  
 รางวัลโล่เกียรติยศ จ ำนวน 7 รำย ได้แก่ 
 1. บริษัท จีดีเอช ห้ำห้ำเก้ำ จ ำกัด 
     ผู้ผลิตภำพยนตร์ เรื่อง ฉลำดเกมส์โกง 
 2. บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
     ผู้ผลิตภำพยนตร์ เรื่อง อำบัติ 
 3. บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 
     ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง พิษสวำท 
 4. บริษัท ทีวีบูรพำ จ ำกัด 
     ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เรื่อง คนมันส์ พันธุ์อำสำ 
 5. บริษัท โอเพ่นดรีม จ ำกัด 
     ผู้ผลิตเกมบนมือถือ Corrupt คอร์รัป 
 6. นำยสมโภชน์  โตรักษำ 
     ผู้ช่วยหัวหน้ำกองบรรณำธิกำรข่ำวอำวุโส และผู้ประกำศ สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
 7. นำยจำตุรงค์  สุขเอียด 

    บรรณำธิกำรข่ำว รำยกำรข่ำว 3 มิต ิ
 

--------------------------------------------- 
 
 
 

 


