ประกาศ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั ง้ ที่ 33
หัวข้ อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand”
ตามที่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ จดั การประกวดศิลปกรรม ปตท.
ครัง้ ที่ 33 ประจาปี 2561 ในหัวข้ อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand” ขึ ้น โดยแบ่งผู้เข้ าประกวดออกเป็ น
2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทัว่ ไปและระดับเยาวชน นัน้
บัดนี ้ คณะกรรมการฯ ได้ คดั เลือกและตัดสินผลงานที่เข้ าประกวด จานวน 785 ชิ ้น จากจานวนศิลปิ น
ที่สง่ ผลงานจานวน 632 คน โดยตัดสินได้ รับรางวัลยอดเยี่ยม จานวน 4 รางวัล รางวัลดีเด่น จานวน 20 รางวัล
และมีผลงานที่ได้ รับให้ ได้ ร่วมแสดง จานวน 111 ชิ ้น ดังมีรายนามดังต่อไปนี ้
ผลงานที่ได้ รับรางวัลระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
นายเดโช โกมาลา
รางวัลดีเด่ น จานวน 5 รางวัล
นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์
นายประเทือง ก่าพัด
นายวิริยะพร จิตราภิรมย์
นางสาวสุกญ
ั ญา สอนบุญ
นายเอกวัฒน์ ดีโต

ผลงานชื่อ “บ้ านฉัน”

ผลงานชื่อ “จากรุ่นสูร่ ุ่น”
ผลงานชื่อ “วิถีไทย วิถีแห่งความสุข”
ผลงานชื่อ “ลวดลายในธรรมชาติ ๑”
ผลงานชื่อ “นวัตกรรมจากงานช่างไม้ ”
ผลงานชื่อ “ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพันธ์จากอดีตสูป่ ัจจุบนั
หมายเลข 8”

ผลงานที่ได้ รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุต่ากว่ า 9 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
เด็กชายพรหมพิริยะ ประวรรณา

ผลงานชื่อ “ภูมิใจความเป็ นไทย”
โรงเรี ยนพุทธิโศภณ (Art is me) จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลดีเด่ น จานวน 5 รางวัล
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสาราญ

เด็กหญิงจิณณานิจ รุ่งสิตา
เด็กหญิงณัฏฐณิสร์ จิตอารี ย์
เด็กหญิงพิชญา พลศรี
เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์

ผลงานชื่อ “ไปวัดทาบุญ”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ ายประถม)
จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานชื่อ “วัตถาลังการแห่งสยาม”
โรงเรี ยนมารี วิทย์สตั หีบ (Kids of Art Sattahip) จังหวัดชลบุรี
ผลงานชื่อ “แข่งขันเมืองน่าน”
โรงเรี ยนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
ผลงานชื่อ “ชาวนาไทย”
โรงเรี ยนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “ไทยแลนด์”
โรงเรี ยนแย้ มวิทยการ จังหวัดราชบุรี

ผลงานที่ได้ รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 9 - 13 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุทธิสนธิ์
รางวัลดีเด่ น จานวน 5 รางวัล
เด็กชายชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์
เด็กชายทิวาวัชร์ หนูพนั
เด็กชายธนดล ธีรภาพสกุลวงศ์

เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ์
เด็กชายอัษฎาวุธ ไยงาม

ผลงานชื่อ “ภูมิใจในเอกราชของชาติไทย”

ผลงานชื่อ “พื ้นถิ่นที่ร่มเย็น”
ผลงานชื่อ “ตาเท่งชวนเที่ยวใต้ ”
บ้ านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “เส้ นสายวัฒนธรรม”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) จังหวัดนครปฐม
ผลงานชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต”
โรงเรี ยนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานชื่อ “วิถีไทย”
โรงเรี ยนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ผลงานที่ได้ รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 14 - 18 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
นางสาวจิดาภา แสนวงค์
รางวัลดีเด่ น จานวน 5 รางวัล
นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์
เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ ประเสริฐ
นายธนาดล มองฤทธิ์
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่ นทอง

ผลงานชื่อ “หัวใจรัตนโกสินทร์ ”
โรงเรี ยนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานชื่อ “แม่ปลาตะเพียน 1”
วินเซ็นต์แกลเลอรี่ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลงานชื่อ “ความสุขในชนบท”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานชื่อ “งานวัด”
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานชื่อ “พ่นความเป็ นไทย”
โรงเรี ยนแก้ งคร้ อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
ผลงานชื่อ “หนังลุงบ้ านฉัน”
โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร

ผลงานที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมแสดง ระดับประชาชน จานวน 43 ชิน้
นางสาวกูซอฟี ยะฮ์ นิบือซา
นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน
นายจาตุรันต์ จริ ยารัตนกูล
นางสาวจิรนันท์ จุลบท
นายจิรโรจน์ ศรี ยะพันธุ์
นางสาวชลนัฐฐา แก้ วกนก
นางสาวซัมมีย๊ะ ฮะกือลิง
นายถาวร ความสวัสดิ์
นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
นายเทพพงษ์ หงษ์ ศรี เมือง
นางสาวธมลวรรณ แสงนาค
นายธีรพล สีสงั ข์
นายธีรวุฒิ คาอ่อน
นายนพอนันต์ บาลิสี

ผลงานชื่อ “ก่อรูปวัฒนธรรมผสม”
ผลงานชื่อ “ร่วมใจ สูข่ วัญข้ าว”
ผลงานชื่อ “สอดคล้ อง-สมดุล”
ผลงานชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข”
ผลงานชื่อ “สีสนั ของชาวใต้ 5”
ผลงานชื่อ “ภูมิใจไทยเป็ นหนึ่ง”
ผลงานชื่อ “ความผูกพัน ความอบอุ่นในบ้ านเกิด”
ผลงานชื่อ “อีสานเก่า-สยามใหม่”
ผลงานชื่อ “รอยต่อ อดีต-ปัจจุบนั 1”
ผลงานชื่อ “ค ้าชู วัฒนธรรม”
ผลงานชื่อ “บันทึกรักษ์สองแคว”
ผลงานชื่อ “พระพุทธรูป”
ผลงานชื่อ “ภาพต่างมิติ ภาพแทนใจ”
ผลงานชื่อ “บทเพลงจากพฤกษา”

นางสาวนิตยา เหิรเมฆ
นายบุญนา สาสุด
นางสาวบูรณิน กาวี
นางสาวพฤตินนั ทร์ ดานิ่ม
นายพินิจ มิชารี
นางสาวเพชราพร โสภาพ
นางสาวภัณฑิรา ไชยแก้ ว
นายภูมินท์ ภูผา
นายภูริธิป สุริยภัทรพันธ์
นายมงคล โมงปันแก้ ว
นางสาวยามีล๊ะ หะยี
นางสาวรัตนา สุจริต
นายลาเพย สมานมิตร
นายลิขิต ตันอุตม์
นางสาววริ ศรา อภิสมั ภินวงค์
นางสาวศุภานัน รัตนสิงห์
นายสกล มาลี
นางสาวสมฤทัย วงศ์ใหญ่
นายสันติ สีดาราช
นายสารัช สุภาภา
นายสิริทตั เตชะพะโลกุล
นายสุกิจ ชูศรี
นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย
นางสาวหทัยรัตน์ ปรมัตถ์คณ
ุ าสิน
นายอนุกลู ทังไธสง
นายอภิสร อาสุ
นางสาวอลิษา ลายทิพย์
นายอานุฮาเซ็ง ยูโซ๊ ะ
นางสาว ฮัสนี ซาซู

ผลงานชื่อ “ธรรมชาติ รักษา ศาสนา และประชาชน”
ผลงานชื่อ “สีข้าวนาลุม่ บ้ านหนองดัง่ ”
ผลงานชื่อ “ละลุ ศิลปะจากธรรมชาติ”
ผลงานชื่อ “วิถีใต้ ใต้ ร่มพระบารมี”
ผลงานชื่อ “ไผท ชาติเชื ้อไทย”
ผลงานชื่อ “ความผูกพันที่คิดถึง 4”
ผลงานชื่อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์”
ผลงานชื่อ “ร้ านขายของชา”
ผลงานชื่อ “Inheritance”
ผลงานชื่อ “นาขันบั
้ นไดบ้ านป่ าพอเพียง 1”
ผลงานชื่อ “สตรี ...เบื ้องหลังความสาเร็จของสังคม”
ผลงานชื่อ “ทุง่ กุลาไม่ร้องไห้ ”
ผลงานชื่อ “ในหลวงทรงแซ็กโซโฟน อัครศิลปิ น คีตราชัน”
ผลงานชื่อ “ภูมิใจ ในวิถี ๒”
ผลงานชื่อ “ชาวไทยเชื ้อสายจีน”
ผลงานชื่อ “ใบหน้ าแห่งความสุข”
ผลงานชื่อ “จิตรกรรมวิถีชีวิตอีสาน”
ผลงานชื่อ “ภูมิใจจิตรกรรมไทย”
ผลงานชื่อ “ต่อ-เติม”
ผลงานชื่อ “ระนาบและพื ้นที่วา่ งของสถาปัตยกรรมพื ้นถิ่น
หมายเลข 1”
ผลงานชื่อ “ความสุขแห่งสายน ้าวัฒนธรรมทุนนิยม”
ผลงานชื่อ “ชีวิตและความสุข”
ผลงานชื่อ “บังไฟทะยานฟ้
้
า 3”
ผลงานชื่อ “MODERN ไทยเซรามิกส์”
ผลงานชื่อ “สามล้ อ...ไทยแลนด์”
ผลงานชื่อ “โครงสร้ างแห่งความอุดมสมบูรณ์ 2”
ผลงานชื่อ “อบายภูมิ”
ผลงานชื่อ “แสงสว่างแห่งความศรัทธา”
ผลงานชื่อ “สายหมอกแห่งดินแดนปลายด้ ามขวาน”

ผลงานที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมแสดง ระดับเยาวชนอายุต่ากว่ า 9 ปี จานวน 18 ชิน้
เด็กชายกฤษกร ไชยวาริน
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสาราญ

เด็กหญิงจุฑาลิณี พันธะ
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เรื อนคา
เด็กหญิงบุณิกา ธรรมกิตติโชค

เด็กชายปรี ดี ผโลปกรณ์

เด็กชายปัณณวิชญ์ โพธาภินนั ท์
เด็กชายปารณ ประเสริฐไทย
เด็กหญิงปาลิน นิลทะวงษ์
เด็กชายภพธนภณ ยาใจ
เด็กหญิงภัทรนันท์ ศิริโต
เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ปิ ตาทะสา
เด็กชายวีรภัทร พัฒนสิน
เด็กชายสุริยา ประทุมวัน
เด็กหญิงอชิรญา อัตถศาสตร์

ผลงานชื่อ “งานวัด”
โรงเรี ยนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “เวียนเทียน”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ ายประถม)
จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานชื่อ “คนไทย”
โรงเรี ยนวัดจักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร
ผลงานชื่อ “ภูมิใจไทยแลนด์”
โรงเรี ยนคาเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานชื่อ “แห่ผ้าผะเหวด”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ ายประถม)
จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานชื่อ “สาดน ้าสงกรานต์”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ ายประถม)
จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานชื่อ “แม่ไม้ มวยไทย”
โรงเรี ยนอนุบาลนวพร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ผลงานชื่อ “ประเพณีบวชนาค”
โรงเรี ยนศิลปะเด็กบ้ านพูก่ นั จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “ขบวนแห่เทียนวันเข้ าพรรษา”
โรงเรี ยนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
ผลงานชื่อ “บังไฟแสนสนุ
้
ก”
โรงเรี ยนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
ผลงานชื่อ “ช.ช้ างเย็นสบาย”
สถาบันสอนศิลปะ Star Art กรุงเทพมหานคร
ผลงานชื่อ “สุขใจวันทอดกฐิ น”
ผลงานชื่อ “การเล่นโถกเถก”
ชมรมบ้ านพูก่ นั กรุงเทพมหานคร
ผลงานชื่อ “ร่วมใจพายเรื ออนุรักษ์ ตอ่ ไป”
ผลงานชื่อ “บ้ านอุดมสุข”
โรงเรี ยนวิชยั วิทยา (Art is me) จังหวัดเชียงใหม่

เด็กชายอัครินทร์ วิรุฬพัฒน์

เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์
เด็กชายไอยวริ ศว์ วิศษิ ฎ์วฒ
ุ ิพงศ์

ผลงานชื่อ “สุครี พรบทัพนาสูร”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ฝ่ ายประถม กรุงเทพมหานคร
ผลงานชื่อ “อาหารไทย”
โรงเรี ยนแย้ มวิทยการ จังหวัดราชบุรี
ผลงานชื่อ “ทะเลไทย”
โรงเรี ยนศิลปะเด็กบ้ านพูก่ นั จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ผลงานที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมแสดง ระดับเยาวชนอายุระหว่ าง 9 - 13 ปี จานวน 27 ชิน้
เด็กหญิงกินรี จีโน
เด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์
เด็กหญิงฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ
เด็กชายชาตโยดม ชาคเปี ย
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้ วจันทร์ ทอง
เด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์
เด็กชายทิภทั รฐา สุวรรณรัฐภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ
เด็กชายธนิยทุ ธ โมรา
เด็กหญิงธัณย์สิตา พัชรเกียรติบวร
เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกตุ

ผลงานชื่อ “ประติมากรรมช้ างเอราวัณ”
โรงเรี ยนบ้ านสันป่ าสัก(บ้ านงานปั น้ ) จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานชื่อ “อักษรไทย”
บ้ านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “บิณฑบาต”
โรงเรี ยนสตรี ศกึ ษาร้ อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานชื่อ “ไทยแลนด์ส้ ๆู ”
บ้ านรักศิลปะ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานชื่อ “ท่องเที่ยวด้ ามขวานทอง”
บ้ านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “วัฒนธรรมด้ ามขวานทอง”
บ้ านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง”
ชมรมศิลปะขจร (โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย) จังหวัดภูเก็ต
ผลงานชื่อ “ประชาร่วมใจน้ อมถวายเป็ นพุทธบูชา 2”
โรงเรี ยนบ้ านศิลปะ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานชื่อ “หัสดี หัสดินทร์ ”
โรงเรี ยนธัมมสิริศกึ ษาสัตหีบ (Kids of Art Sattahip) จังหวัดชลบุรี
ผลงานชื่อ “มโนราห์”
โรงเรี ยนศิลปะเด็กบ้ านพูก่ นั จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “ไอ้ เท่งชวนเที่ยวใต้ ”
บ้ านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช

เด็กหญิงพิชญา พันธุมาศ
เด็กหญิงพิชญาภา เตารัตน์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริโต
เด็กชายพูก่ นั สร่องศรี
เด็กหญิงเพชรรัตน์ มลิพนั ธ์
เด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ
เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้ วขาว
เด็กหญิงภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล
เด็กหญิงภูษณิศา หาขุนทด
เด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา
เด็กหญิงวรัญญา ดลแม้ น
เด็กชายวีรภาส บุญทา
เด็กชายศุภชั พงศ์ พัฒนประดิษฐ์
เด็กหญิงสลิล ตังฟุ
้ ้งเกียรติ
เด็กหญิงอาริยา พงษ์หนองพอก
เด็กชายเอกพล เอกศิริ

ผลงานชื่อ “สนุกสนานบุญบ้ านเฮา”
โรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
ผลงานชื่อ “ภูมิใจในชีวิตที่เรี ยบง่าย”
โรงเรี ยนอนุบาลศรี ประชานุกลู จังหวัดศรี สะเกษ
ผลงานชื่อ “ราเคียวเกี่ยวข้ าว การละเล่นตามวิถีชีวิตของบ้ านฉัน”
สถาบันสอนศิลปะ Star Art กรุงเทพมหานคร
ผลงานชื่อ “ภูมิใจที่เป็ นคนไทย”
โรงเรี ยนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
ผลงานชื่อ “โขน”
โรงเรี ยนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลงานชื่อ “ไทยแลนด์แดนอะเมซิ่ง”
โรงเรี ยนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานชื่อ “ภูมิใจ เมืองพุทธ เมืองวัฒนธรรม”
ชมรมศิลปะครูเหน่งสอนศิลป์ จังหวัดหนองคาย
ผลงานชื่อ “เมืองไทยสวยงาม”
โรงเรี ยนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
ผลงานชื่อ “วิถีชมุ ชน”
หอศิลป์ และวัฒนธรรมโรงเรี ยนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานชื่อ “จิตรกรรุ่นเยาว์ 2”
โรงเรี ยนอนุบาลกิติยา จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานชื่อ “แพรวา กาฬสินธุ์”
วินเซ็นต์แกลเลอรี่ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลงานชื่อ “ประเพณีแรกนาขวัญ”
โรงเรี ยนบ้ านสันป่ าสัก(บ้ านสันป่ าสัก) จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานชื่อ “หีบสมบัต.ิ ..ของแม่เฒ่า”
โรงเรี ยนอนุบาลนวพร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ผลงานชื่อ “ภูมิใจสีสนั ภูมิปัญญาไทย 1”
ผลงานชื่อ “มโนราห์ มรดกไทย มรดกโลก”
โรงเรี ยนอนุบาลอัจฉรา จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานชื่อ “ภูมิใจไทยแลนด์”
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้ อยเอ็ด

ผลงานที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมแสดง ระดับเยาวชนอายุระหว่ าง 14 - 18 ปี จานวน 23 ชิน้
นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
ผลงานชื่อ “แม่ปลาตะเพียน 2”
วินเซ็นต์แกลเลอรี่ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายกฤษฎา ทองรักษา
ผลงานชื่อ “แทงเข้ ”
โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
เด็กหญิงกัญญานัฐ แซ่ตนั๊
ผลงานชื่อ “ความเป็ นไทย”
โรงเรี ยนบ้ านสามแยกน ้าเป็ น จังหวัดระยอง
เด็กชายจักรี พรหมเมฆ
ผลงานชื่อ “ถิ่นฐานบ้ านเกิด”
โรงเรี ยนสุราษฎร์ พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์
ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตชนบท”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบลู ย์กลุ
ผลงานชื่อ “แผ่นดินแห่งความภูมิใจ”
โรงเรี ยนบ้ านบึง"มนูญวิทยาคาร" จังหวัดชลบุรี
นางสาวณิชนันทน์ ชูวิทย์
ผลงานชื่อ “ผ้ าของย่า”
นายธเนษฐ รัตนรัตน์
ผลงานชื่อ “สวนประติมากรรม”
บ้ านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
นายนวพล หมัดสุเด็น
ผลงานชื่อ “สุวรรณภูมิ ดินแดนแห่งความสุข”
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา
นางสาวบุญญินท์ ลุจินตานนท์
ผลงานชื่อ “มนต์เสน่ห์อาหารไทยพื ้นบ้ าน”
โรงเรี ยนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงเบญจพร สาธรราช
ผลงานชื่อ “ความภาคภูมิใจของคนไทย”
โรงเรี ยนอนุบาลพุทธเมตตา จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปพิชญา ผกาวรรณ
ผลงานชื่อ “โขนกลางแปลง”
บ้ านสอนศิลป์ ลูกเจี๊ยบ จังหวัดตรัง
นายปุณยตว์ เรื องยังมี
ผลงานชื่อ “ป่ า”
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
นางสาวพรรณพัชร คีรีเดช
ผลงานชื่อ “ตลาดน ้า”
โรงเรี ยนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
เด็กชายภูนิภทั ธ์ พลายด้ วง
ผลงานชื่อ “เสน่ห์ปักษ์ ใต้ ”
บ้ านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
นางสาววิกาวี รัตตมณี
ผลงานชื่อ “เส้ นไหมสายใยแผ่นดิน”
โรงเรี ยนสภาราชินี (บ้ านสอนศิลป์ ลูกเจี๊ยบ) จังหวัดตรัง

นางสาววิรดา กิตติศกั ดิส์ นุ ทร
เด็กหญิงศิริญากร นิลละออ
นางสาวสุพิชชา พลพวก
นางสาวสุรภา ม่วงมัน
นายอรรถพล ปวงอูป
นางสาวอรัญญา ยอดศรี
นายอัษฎาวุฒิ ชุม่ ชื่น

ผลงานชื่อ “รากฐานความเป็ นไทย”
โรงเรี ยนดาราสมุทร (ศิลปะอินดี ้) จังหวัดชลบุรี
ผลงานชื่อ “ภูมิใจ ไทยแลนด์”
โรงเรี ยนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
ผลงานชื่อ “หนังใหญ่ที่ยิ่งใหญ่”
ผลงานชื่อ “ห้ องอาหาร”
โรงเรี ยนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
ผลงานชื่อ “ป๋ าเวณีปี๋ใหม่เมือง”
โรงเรี ยนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานชื่อ “ภูมิใจไทยแลนด์”
โรงเรี ยนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง
ผลงานชื่อ “ทะเลใต้ ”
โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

