
Eventsเลขาฯ ฝากบอก

ผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร. ลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 เมื่อวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์	

เลขาธกิาร	กปร.	พร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่�านักงาน	กปร.	

ได้เดนิทางไปลงนามถวายพระพร	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมาร	ีณ		โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

ด้วยความจงรักภักดี	 และขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง	 

	 				หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดนราธิวาส

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรฯ	 

ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่	 ๑	 จากจ�านวน	 ๖	 รุ่น	 

เปิดอบรม	๔	หลกัสตูรได้แก่	การเลีย้งปลาดกุอยุเทศในพืน้ทีพ่ร	ุการปรบัปรงุดนิเปรีย้วจดั	

เพ่ือปลูกข้าวหอมกระดังงา	 การเพาะเห็ดนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราและ 

การผลิตอาหารข้นส�าหรับไก่พื้นเมือง	 โดยโครงการดังกล่าวเปิดการอบรมระหว่าง 

วันที่	๒๒	ตุลาคม	-	๔	ธันวาคม	๒๕๕๖	และในโอกาสนี้	นายวีรพงศ์	แก้วสุวรรณ	 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน	 และกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และ

เกษตรกรทีเ่ข้ารบัการอบรม	นางสายหยดุ	เพช็รสขุ	รกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 กล่าวรายงานโครงการโดยสรุป	 พร้อมทั้งรับฟัง 

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ	“หลกัการทรงงาน	และหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	จาก	นายโกวิทย์	เพ่งวาณิชย์	รองเลขาธิการ	กปร.	

อีกด้วย 

๑. ๒๒ ต.ค. - ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖ โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลส�าเรจ็ของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

๒. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖ ผูบ้ริหาร และเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน 

กปร. ลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม ตุลาคม ๒๕๕๖

ส�านักงาน กปร. ลงนามบันทึกข้อตกลง 

กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ

  เมื่อวันที่	 ๒๗	 พฤศจิกายน	๒๕๕๖	 นายสุวัฒน	์

เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	กปร.	และนายวชิยั		บรรดาศกัดิ	์

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	 ได้ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดหลักสูตร 

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	 และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ส�าหรับผู้บริหารและบุคลากรของ

เทศบาล	 โดยมีนายชัชชัย	 ภูวิชยสัมฤทธิ์	 ที่ปรึกษาด้าน 

การประสานงานฯ	ส�านักงาน	กปร.	นายประภัสร์	ภู่เจริญ	

นายกเทศมนตรี	 เมืองล�าพูน	พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงาน	

กปร.	และสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ	ร่วมเป็นสักขีพยาน

	 นอกจากจะร่วมมือกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว	 ยังมี 

การตกลงร่วมมือ	 สนับสนุนส่งเสริมให้เทศบาลทั้งหลาย	 

น�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้	 พร้อมกับเผยแพร่ขยายผล

ไปยังระดับชุมชน	 เพื่อให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคค	ี

ความอยู่ดีกินดี	ของประชาชนต่อไป 

โครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน 

กปร. ประจ�ำปี ๒๕๕๗

	 เมือ่ระหว่างวนัที	่ ๑๙	พฤศจกิายน	 -	 ๒	 ธนัวาคม	๒๕๕๖	 กลุม่วเิทศสมัพนัธ์ 

ได้ด�าเนินการจัดโครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนส�าหรับเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	 กปร.	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 

จ�านวน	๓๖	 คน	ณ	 ส�านักงาน	 กปร.	 ซึ่งอ�านวยการเรียนการสอนโดยอาจารย์จาก 

สถาบนั	Chris	English	School	ทัง้นี	้การอบรมแบ่งออกเป็น	๔	ห้องเรยีน	การอบรม 

ดงักล่าวได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากเจ้าหน้าทีฯ่	

สวัสดีครับ	 ในจดหมายฉบับนี้	 ผมขอกล่าวถึงแนวทางท่ี	 ส�านักงาน	 กปร.	 จะท�าในอนาคต 

ซึง่ผมได้เคยน�าเสนอไปบ้างแล้ว	ซึง่ม	ี๔	เรือ่ง	หลักๆ	คอื	งานด้านศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	ด้าน

การใช้ประโยชน์จากโครงการพฒันาแหล่งน�า้	 ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง	และด้านขยายผลหญ้าแฝก	ในทีน่ี้

ผมขอน�ามาเสนอในส่วนของด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน�า้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

	 	 	 	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในปัจจุบันมีท้ังหมด	 ๔,๔๔๗	 โครงการ	 เป็นโครงการ 

ด้านการพฒันาแหล่งน�า้ถงึ	๓,๐๓๑	โครงการ	แสดงให้เห็นว่าพระราชด�ารท่ีิทรงช่วยเหลอืราษฎรเกีย่วกบั

การจัดหาน�้าเพื่อให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นเรื่องส�าคัญ	 โครงการแหล่งน�้าอันเนื่องฯ	

โครงการแรกเกดิขึน้ตัง้แต่ปี	 ๒๔๙๖	คอื	 โครงการอ่างเกบ็น�า้เขาเต่าอนัเนือ่งฯ	 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	 

นบัถงึปัจจบุนัมีอายเุกือบ	๖๐	ปีแล้ว	ต่อจากนัน้พระราชทานโครงการด้านพฒันาแหล่งน�า้อย่างต่อเนือ่ง

และกระจายไปทั่วประเทศ	 โดยเฉพาะในพื้นที่ห ่างไกลและทุรกันดารนับถึงปัจจุบันโครงการ 

ด้านแหล่งน�า้ต่าง	ๆ	ทีม่กีารก่อสร้างมานานพอสมควร	 ย่อมมปัีญหาทีต่ามมาคอื	 การดแูลรกัษา	 

และการใช้ประโยชน์จากโครงการให้มปีระสิทธภิาพได้อย่างไร

	 	 	 	 	 	 	 	 ส�านักงาน	 กปร.	 จึงได้ร่วมกับกรมชลประทาน	 จังหวัด	 และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด	 วางแผนติดตามโครงการด้านแหล่งน�้าทั้งหมด	 โดยเน้นการมี 

ส่วนร่วมจากเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการ	 ซึง่มกีารตัง้เป็นกลุม่ผูใ้ช้น�า้ไว้แล้ว	 ซึง่ได้จดัเวที

รบัฟังความเห็น	ร่วมกนัคดิวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา	รวมถึงการท�าอย่างไร

ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการท่ีได้พระราชทานให้เกดิประโยชน์อย่างเตม็ที	่

					 							ในรอบปีท่ีผ่านมา	มเีวทีฟังความคดิเห็นของกลุ่มผูใ้ช้น�า้ในจงัหวดัต่างๆ	

ท่ีมโีครงการจ�านวนมากก่อน	รวม	๑๒	จังหวดั	กระจายไปทุกภาคของประเทศ	

ส�านกังาน	กปร.	ผูแ้ทนส่วนราชการในจงัหวดั	และกรมชลประทาน	ได้ร่วมกัน

รบัฟัง	และแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็	รวมทัง้เกบ็ข้อมลูมาใช้ในการพฒันาและ

ปรบัปรงุการใช้ประโยชน์ของโครงการ	 ซึง่การปรบัปรงุการใช้ประโยชน์

ของโครงการนั้น	 จะเน้นว่าต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 

ผูใ้ช้น�า้	และการมส่ีวนร่วมในการช่วยกนัท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ของกลุม่ 

ผูใ้ช้น�า้	ซึง่แสดงให้เห็นว่าการดแูลและใช้ประโยชน์โครงการต่าง	ๆ 	

นัน้	ส่ิงท่ีส�าคญัคอื	ความร่วมมอืร่วมใจของราษฎรในโครงการ	

มากกว่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทาง

ราชการเพียงอย่างเดียว	 จึงจะท�าให้โครงการ 

มคีวามยัง่ยนื

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ส�านกังาน	กปร.	

ก็จะด�าเนินโครงการจัดเวทีรับฟังความเห็น 

จากกลุม่ผูใ้ช้น�า้ในระดบัจงัหวดัอย่างต่อเนือ่ง	

โดยก�าหนดว่าจะท�าอกี	๑๐	จงัหวดัในทกุภาค

ของประเทศ

	 โครงการต่าง  ๆ	 ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั	และพระบรมวงศ์ได้พระราชทาน

นัน้	 ไม่เฉพาะด้านแหล่งน�า้	 ต้องมกีารตดิตาม

การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งส�านักงาน	

กปร.	ได้สนองพระราชด�ารทิีท่รงให้ความส�าคญั

กับการใช้ประโยชน์จากโครงการต่าง	ๆ	 ที่ได้

พระราชทาน	เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืต่อไป

นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์
เลขาธิการ	กปร.

๓. ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖ ส�านกังาน กปร. ลงนาม 

บนัทกึข้อตกลงกบัสมาคมสนันบิาตเทศบาลฯ

๕๔๓



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

เลขาฯ ฝากบอก

ผลงานประกวดภาพถ่าย “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ปี ๒๕๕๖

แนะน�าสมาชิกใหม่กปร.

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

Events

“ถ้าท�างานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ 
ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ 

ก็เป็นการท�าหน้าที่โดยตรง และได้ท�าหน้าที่โดยเต็มที่”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชทานแก่ 
ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�าการ
ปฏิบัติราชการ	 กรุณาแจ้งไปยัง	 ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทจุรติ	 (ศปท.)	นายจิตพล	สิทธิประณีต	
(รก.ผอ.ปท.)
โทรศพัท์	๐๒	๔๔๘	๕๘๐๐	ต่อ	๑๐๕,	๐๒	๔๔๗	๘๕๔๙	
สายตรง
โทรสาร	๐๒	๔๔๗	๘๕๕๑
E-mail:	jitpol.s@rdpb.mail.go.th
ส�านักงาน	 กปร.	 ๒๐๑๒	 ถ.อรุณอมรินทร์	 ๓๖	
ถ.อรุณอมรินทร์	 แขวงบางย่ีขัน	 เขตบางพลัด	 
กทม.	๑๐๗๐๐

วัตถุประสงค์

๑.	เพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร	

๒.	เพื่อเผยแพร่นโยบาย	 กฎ	 ระเบียบ	 มาตรการ	 
ข่าวสาร	 ความรู้	 รวมทั้งกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้
บุคลากรของส�านกังาน	กปร.	ได้รับทราบ

๓.	เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ
คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ให้กับบคุลากรส�านกังาน	
กปร.	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)
๒๐๑๒	ซ.อรุณอมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

พิมพ์ที่ : หจก.	อรุณการพิมพ์
โทร.	๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓-๔	www.aroonkarnpim.co.th

๑๑

๒

๓

๔

๕

๒
๓

๔
๕

ชื่อ : นางสาวกฤติกา  ปานเขียว

ชื่อเล่น : โบว์ 
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๖		ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	ส�านักประชาสัมพันธ์	(สปส.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ความพยายาม	และอดทน	คอืบ่อเกดิแห่งความส�าเร็จ
สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร.	:	อยากท�างานเพือ่สนองพระราชด�ารใิห้ดทีีส่ดุ	และเตม็ที่

ชื่อ : นางสาวฐิตารีย์ ธนมิตรานนท์

ชื่อเล่น : หนิง 
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	:	บรหิารธรุกจิบณัฑติ	สาขาการจดัการ	ทั่วไป	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วนัทีเ่ริม่งาน	:	๑	พฤศจกิายน	๒๕๕๖		ต�าแหน่ง	:	ผูช่้วยบรรณารกัษ์
สังกัด	:	ศูนย์สารสนเทศ	(ศสท.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ท�าปัจจบุนัให้ดทีีส่ดุ	แล้วทกุอย่างจะดเีอง
สิ่งที่อยากท�าใน กปร.	:	ตั้งใจท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

ชื่อ : นางสาวพิชมญช์ เทพอารักษ์ 

ชื่อเล่น : เพลง 
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันที่เริ่มงาน :	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๖		ต�าแหน่ง	:	บุคลากร
สังกัด :	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	(กบค.)/สพค.
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ทุกอย่างไม่เกินความพยายาม	ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. :	อยากมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
																													พระราชด�าริและท�างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ชื่อ นางสาวพัฒน์ธชา ทองสกุล

ชื่อเล่น : เอริน
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาตรี	สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	  
	 			มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันที่เริ่มงาน :	๒๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๖		ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์และประมวลผลข้อมลู
สังกัด :	ส�านักประชาสัมพันธ์	(สปส.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. :	ท�างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างตั้งใจ

ชื่อ : นางสาวประทีป ศรีค�า

ชื่อเล่น : มินท์ 
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : ปริญญาโท	สาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๑๕	พฤศจกิายน	๒๕๕๖		ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์และประมวลผลข้อมลู
สังกัด :	ส�านักประชาสัมพันธ์	(สปส.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	อย่าเพิ่งท้อ	ถ้ายังไม่ได้ก้าวเดิน
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. :	เป็นข้ารองบาท	ท�างานสนองพระราชด�าริ

งานวนัคณุธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 
 

	 เมือ่วนัท่ี	 ๖	 สิงหาคม	๒๕๕๖	ทีผ่่านมา	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 

จดังานวนัคณุธรรม	จรยิธรรม	และความโปร่งใส	ประจ�าปี	๒๕๕๖	

โดยมีกิจกรรม	 มอบประกาศเกียรติคุณ	 “หน่วยงานโปร่งใส” 

และ	 “ข้าราชการผูป้ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม”	ณ	หอประชมุ

สุขุมนัยประดิษฐ์	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยมี	 

นายชาญวทิย์		ไกรฤกษ์	รองเลขาธกิาร	ก.พ.	เป็นประธานกล่าว 

เปิดงานและเป็นผูม้อบรางวลัทัง้หมดด้วยตนเอง

	 โดยมีส่วนราชการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความ 

โปร่งใส	 จ�านวน	๕๖	 กรม	 และรางวลัส�าหรบัข้าราชการผูป้ฏบิตัิ 

ตามประมวลจริยธรรม	 จากส่วนราชการต่าง ๆ	มีผู้ได้รับรางวัล

จ�านวน	 ๑๗๗	 คน	 ส�าหรับส�านักงาน	 ก.ป.ร.	 ได้แก่	 นางสาว 

สธุญัญา	 ลแีวง	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	 สงักดั	 สลก.

(กบง.)	 และนางสาวโสภิตา	 บุญประสงค์	 นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน	ชก.	สงักดั	สปค.๑

ผลงานประกวดภาพถ่าย                                 ปี ๒๕๕๖

	 งานนีเ้ป็นพธีิมอบรางวลัไปพร้อมกบักจิกรรมต่างๆ	มากมาย	

เช่น	 การร่วมชมวีดิทัศน์เรื่อง	 “วันวานถึงวันนี้	 วันที่จ�าขึ้นใจ”	 

ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของข้าราชการที่มีต่อการท�างาน	 

รวมทัง้ร่วมพดูคยุกบันายกมลศกัดิ	์สทุธานนท์	ผูแ้ต่งเพลงในนาม

ประเทศไทย	 ซึง่แต่งเพลงดงัหลายเพลง	 อาท	ิ เพลงเล่าสูก่นัฟัง	

(เบิร์ด	 ธงไชย)	 เพลงใช่เลย	 (ไท	 ธนาวุฒิ)	 และเพลงดอกไม้ 

ในที่ลับตา	 ซึ่งเป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากการพบเห็น 

การช่วยเหลือกันในยามตกทุกข์ได้ยากของคนไทย	 ช่วงประสบ

อุทกภัย	 รวมท้ังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็น

ข้าราชการไทย	 รวมทัง้มนิคิอนเสร์ิต	 “ด้วยรกัและหวัใจ	 ในนาม

ประเทศไทย”	 ขบัร้องโดยข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ	ทีไ่ด้

เข้าประกวดร้องเพลงในนามประเทศไทยทีผ่่านมา

ภาพที่ฉันเห็
นจากง

านของ
ในหลวง

ประเภทเด็กเล็ก  (อายุไม่เกิน ๑๒ ปี)

 รางวัลที่  ๒	ด.ช.วาทกานต์		ดะห์ลัน			ชื่อภาพ	“โครงการฝนหลวงที่ฉันเห็น”

รางวัลที่  ๓	 ภาพที่	 ๑	 ด.ญ.กรวรรณ		ใจยงค์	 ชื่อภาพ	 “น�้าคือชีวิต”

	 	 	 ภาพที่	 ๒	 ด.ญ.วิชญาพร		ปาลาส	 ชื่อภาพ	 “ฝายของพ่อ”

	 	 	 ภาพที่	 ๓	 ด.ช.ต้นบุญ		มูลสาร	 ชื่อภาพ	 “ดอกไม้สร้างชีวิต”

 ภาพที่	๓

 ภาพที่	๑

 ภาพที่	๒

 รางวัลที่  ๑	ด.ญ.ฉัตรชยา		เทือกเถาสาร		ชื่อภาพ	“กุ๊ก	กุ๊ก	ไก่”

๓
๑

๒

๘๖


