
 

  

                         
 

ประกาศ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เร่ือง ผลการตัดสินการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. คร้ังที ่37 

หัวข้อ “ลมหายใจเดยีวกัน” 
 

 ตามท่ี  บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) รว่มกบัมหาวิทยาลยัศิลปากร  ไดจ้ดัการประกวดศลิปกรรม ปตท.  
ครัง้ท่ี 37 ประจ าปี 2565 ในหวัขอ้ “ลมหายใจเดยีวกัน” ขึน้  โดยแบง่ผูเ้ขา้ประกวดออกเป็น 2 ระดบั คือ                     
ระดบัประชาชนทั่วไป และระดบัเยาวชน  นัน้ 
 บดันี ้ คณะกรรมการฯ  ไดค้ดัเลือกและตดัสินผลงานท่ีเขา้ประกวด จ านวน 968 ชิน้ จากจ านวนศลิปิน             
ท่ีสง่ผลงาน จ านวน 911 คน โดยมีผลการตดัสินใหไ้ดร้บัรางวลัยอดเย่ียม จ านวน 4 รางวลั  รางวลัดีเดน่ จ านวน 
20 รางวลั และมีผลงานท่ีไดร้ว่มแสดง จ านวน 117 ผลงาน  ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 
ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลระดับประชาชนท่ัวไป 

รางวัลยอดเยี่ยม   จ านวน 1 รางวัล 
นายวีระยทุธ  ใจว่อง   ผลงานช่ือ “ลมหายใจในชมุชนชาวประมง” 

รางวัลดเีด่น  จ านวน 5 รางวัล 
นายคเณศ  แสนศรีลา   ผลงานช่ือ “ชีวิตสมัพนัธ ์หมายเลข 1” 
นางสาวธนธร  สรรพกิจจ านง  ผลงานช่ือ “Together” 
นายวชิระ  กอ้นทอง    ผลงานช่ือ “สมัพนัธภาพแหง่ชีวิต” 
นางสาววิภาพร  นิลบุล   ผลงานช่ือ “ลมหายใจของแม”่ 
นายสรุพนัธ ์ ขวญัแสนสขุ   ผลงานช่ือ “นารีผล” 
 
ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลระดับเยาวชนอายุต ่ากว่า 9 ปี 

รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
เดก็ชายนอ้มน าคณุ  บญุข า   ผลงานช่ือ “สงครามโรค/โลก” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

รางวัลดเีด่น  จ านวน 5 รางวัล 
เดก็หญิงเบลลิตา  วิเชียรเลิศ  ผลงานช่ือ “มมุมองชีวิต” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาชลบรุี-บอ่วิน) 
    จงัหวดัชลบรุี 
 



 

  

เดก็หญิงพราวตะวนั  เสาะสืบงาม ผลงานช่ือ “ชว่งเวลาแหง่ความสขุ หมายเลข 2” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรุี 
เดก็หญิงพดุหอม  แสงข า   ผลงานช่ือ “หนแูละแม ่หมายเลข 2” 
    โรงเรียนอนบุาลสขุประเสรฐิ จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็ชายวชิรวิชญ ์ บญุสวสัดิ ์  ผลงานช่ือ “แบง่ปันอาหารใหล้กูสนุขัจรจดั” 
    โรงเรียนอนบุาลบา้นแมพ่ระอปุถมัภ ์จงัหวดัราชบรุี 
เดก็ชายวรทิธ์ินนัท ์ สิงหเสนี   ผลงานช่ือ “ลมหายใจเดียวกนัของหนกูบัแม่” 
    โรงเรียนสนัตสิขุวิทยา  
    สถาบนัสอนศลิปะ หอศลิป์ Party Art Gallery                                       
    กรุงเทพมหานคร 
 
ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลระดับเยาวชนอายุ 9 - 13 ปี 

รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
เดก็หญิงปลืม้กมล  ทองค า   ผลงานช่ือ “หมอและคนไข ้รว่มแรงสง่ก าลงัใจ เพ่ือเราคนไทย 
    ลมหายใจเดียวกนั” 
    โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (ฝ่ายมธัยม) 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 

รางวัลดเีด่น  จ านวน 5 รางวัล 
เดก็หญิงกวินทรา  สอิง้ทอง   ผลงานช่ือ “สงัคมยคุใหมล่มหายใจเดียวกนั” 
    โรงเรียนดาราวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็ชายคฤณน ์ รตันรตัน ์   ผลงานช่ือ “ดอกไมแ้หง่ความหวงั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดก็ชายไชยวฒัณ ์ อศัวสคุนธ ์  ผลงานช่ือ “ลมหายใจเดียวกนั” 
    โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็ชายณฐัพล  แพงค า   ผลงานช่ือ “โลกใบเดียวกนั” 
    โรงเรียนอนบุาลพทุธเมตตา จงัหวดัอบุลราชธานี 
เดก็หญิงปญุจิรภา  กองเงิน   ผลงานช่ือ “ท าบญุรว่มชาต ิงานปอยหลวงงานบญุใหญ่  
                                                               ของชาวลา้นนา” 
    โรงเรียนดาราวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 



 

  
ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลระดับเยาวชนอายุ 14 - 18 ปี 

รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
นางสาวนารา  วิบลูยส์นัตพิงศ ์  ผลงานช่ือ “ด าเนิน-ชีวิต” 

รางวัลดเีด่น  จ านวน 5 รางวัล 
นางสาวณฏัฐ์ชยธร  ตรงึธวชัชยั  ผลงานช่ือ “ชีวิตทกุคนตอ้งเดนิตอ่” 
    Varee Chaingmai International School จงัหวดัเชียงใหม ่
นายธีรศกัดิ ์ สวุรรณโณ   ผลงานช่ือ “ลมหายใจเดียวกนั” 
    โรงเรียนมธัยมวดัควนวิเศษมลูนิธิ   
    สถาบนัสอนศลิปะ ชมรมเมล็ดศลิป์ จงัหวดัตรงั 
นางสาวศศญิา  นิลวานิช   ผลงานช่ือ “เราจะกา้วไปดว้ยกนั” 
    โรงเรียนวารีเชียงใหม ่ 
    สถาบนัสอนศลิปะ Art is me จงัหวดัเชียงใหม่ 
นางสาวศริิกลุวดี  ประเสรฐิวิทย ์ ผลงานช่ือ “ลมหายใจจากเทพธิดา” 
    โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา  
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงอรชพร  จงสขุ   ผลงานช่ือ “อยูร่อด ปลอดภยั ดว้ยน า้ใจของทกุคน” 
    โรงเรียนวิชยัวิทยา จงัหวดัเชียงใหม ่
 
ผลงานทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงระดับประชาชน  จ านวน 39 ชิน้ 

นายกฤศ  จิดารตัน ์    ผลงานช่ือ “ธรรมชาต ิธรรมะ...ลมหายใจแหง่ชีวิต” 
นางสาวเกศรนิ  บางทราย   ผลงานช่ือ “ความสมดลุแหง่ธรรมชาติ” 
นายเจษฎา  กิรตเิสวี   ผลงานช่ือ “ยงัคงผกูพนั” 
นายชนชัญา  ต๊ะปอ้    ผลงานช่ือ “พืน้ท่ีแหง่ความสงบสขุและความโดดเด่ียว หมายเลข 2” 
นายชยสิทธ์ิ  ออไอศรูย ์   ผลงานช่ือ “ลมหายใจท่ียงัมีหวงั” 
นางสาวชรนิรตัน ์ นาสมพงษ ์  ผลงานช่ือ “รกั” 
นายไชยนัต ์ นิลบล    ผลงานช่ือ “2122 ฝนก าลงัจะตก” 
นายณธารา  รุง่วงษ ์   ผลงานช่ือ “ดว้ยรกั” 
นางสาวณฐักาญจน ์ วาจาสตัย ์ ผลงานช่ือ “หวน-คิด-ถึง” 
นายณฐัพล  สรุพิงศ ์   ผลงานช่ือ “ปันสขุ ความสขุ ตรุษจีน” 
นายทรงวฒุิ  ขาววิเศษ   ผลงานช่ือ “08.03 น. เวลามหาสนกุ” 
นายธนพร  ศรีหงษ ์    ผลงานช่ือ “หลงทาง” 
นางสาวธมลวรรณ  แสงนาค  ผลงานช่ือ “มหศัจรรยแ์หง่ความเพียร” 



 

  

นายธวชัชยั  ชา่งเกวียน   ผลงานช่ือ “หายใจ ใจหาย” 
นางสาวธีรนาฏ  แปงสนิท   ผลงานช่ือ “พิษรา้ยท่ีซอ่นอยู่ หมายเลข 6” 
นายธีระพงษ ์ โพธิสาร   ผลงานช่ือ “สมัพนัธภาพแหง่ชีวิตและการเจรญิเติบโต หมายเลข 1” 
นายธีรพงษ ์ ศรีฮาด   ผลงานช่ือ “รูปทรงโครงสรา้งชีวิตท่ีเบง่บาน” 
นางสาวนภาพร  มบขนุทด   ผลงานช่ือ “หม่พระคณุพ่อ” 
นางสาวนิตยา  เหิรเมฆ   ผลงานช่ือ “สมดลุแหง่ธรรมชาติ” 
นายพงษภ์ธูาร  ท าดี   ผลงานช่ือ “สมัพนัธภาพของสิ่งมีชีวิต” 
นายพนัทิพย ์ วรชินา   ผลงานช่ือ “พึ่งพา อาศยั ลมหายใจเดียวกนั” 
นางสาวเพชราพร  โสภาพ   ผลงานช่ือ “ในลมหายใจแหง่ชีวิต” 
นายไพชยนต ์ รอดประเสรฐิ   ผลงานช่ือ “ชาต”ิ 
นายภานชุิต  ศรีวิชยั   ผลงานช่ือ “ชว่ยเหลือในจินตนาการ หมายเลข 7” 
นายภานพุงศ ์ ค  าฝ้ัน   ผลงานช่ือ “ลมหายใจแหง่ชีวิต” 
นายภาสกร  แพชนะ   ผลงานช่ือ “ลมหายใจแหง่ทอ้งทะเล” 
นางสาวมนชัญา  กิจประเสรฐิ  ผลงานช่ือ “ใตฟ้้าเดียวกนั” 
นายราชวธุ  ครุุวงศว์ฒันา   ผลงานช่ือ “ชมพทูวีป (จกัรวาลแหง่จิตใจ)” 
นายวฤทธิ  ไพศาลจิรศกัดิ ์   ผลงานช่ือ “วิกฤตการณ ์2020” 
นางสาววาสนา  สนุนัสา   ผลงานช่ือ “การด ารงอยูข่องสิ่งมีชีวิต” 
นายวฐิุภร  ฟุ้งขจร    ผลงานช่ือ “กลายพนัธุ”์ 
นางสมควร  กลุวงศ ์   ผลงานช่ือ “ชีวิต” 
นายสมณศกัดิ ์ บริบรูณ ์   ผลงานช่ือ “ปันสขุ-ปันลมหายใจใหก้นั” 
นายสมพร  อินทรห์ยยุ   ผลงานช่ือ “มนษุยแ์ละความสมัพนัธก์บัเทคโนโลยี” 
นายสรุชยั  ดอนประศรี   ผลงานช่ือ “เมล็ดพนัธุแ์หง่ความอดุมสมบรูณ ์หมายเลข 2” 
นายเสรมิศกัดิ ์ ทามี   ผลงานช่ือ “ธรรมชาตวิิถี” 
นายอนกุลู  ทงัไธสง    ผลงานช่ือ “ลมหายใจของกนัและกนั หมายเลข 1” 
นายอษัฎาวธุ  ภยูาทิพย ์   ผลงานช่ือ “จงัหวะ ชีวิต” 
พระอินทอง  พลทวิช   ผลงานช่ือ “ดนิแดนแหง่ความสขุ หมายเลข 1” 
 
ผลงานทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงระดับเยาวชนอายุต ่ากว่า 9 ปี  จ านวน 27 ชิน้ 

เดก็หญิงกิตตมิา  ล าจวน   ผลงานช่ือ “เงาสะทอ้น” 
    โรงเรียนค าเท่ียงอนสุสรณ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงกลุิสรา  ใจดี   ผลงานช่ือ “ลมหายใจเดียวกนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Fish Art and Craft Studio จงัหวดันนทบรุี 



 

  

เดก็ชายเกลา้หรญิัฏิ์  ศริสิกลุกาญจน ์ ผลงานช่ือ “รวมใจ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรุี 
เดก็ชายขจรจบ  จนัทรประสาท  ผลงานช่ือ “ครอบครวัของฉนัรกัธรรมชาติ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Kheansee Art & Studio กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงชญานน์นัท ์ สนุทรพนัธุ ์ ผลงานช่ือ “โลกของฉนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Kheansee Art & Studio กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายฐิตวิฒัน ์ หีบเงิน   ผลงานช่ือ “โรบอท” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาชลบรุี-บอ่วิน)   
    จงัหวดัชลบรุี 
เดก็หญิงณฐพร  เสน้ทอง   ผลงานช่ือ “เมืองแหง่ความสขุ” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายณท  พงศเ์จรญิศริิกลุ  ผลงานช่ือ “ท าดีดว้ยจิตอาสา” 
    โรงเรียนสาธิตพฒันา กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายณธี  พงศเ์จรญิศริกิลุ  ผลงานช่ือ “คืนความสขุใตร้ม่ป่าโกงกาง” 
    โรงเรียนสาธิตพฒันา กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงณฐัธยาน ์ อุน่ใจ   ผลงานช่ือ “ความมั่นใจ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาชลบรุี-บอ่วิน)   
    จงัหวดัชลบรุี 
เดก็ชายดฐิรชั  โกศลานนัท ์   ผลงานช่ือ “บา้นธรรมชาต”ิ 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรุี 
เดก็หญิงธนสดุา ศรีอรุณ   ผลงานช่ือ “เทพนอ้ยผูพ้ิทกัษโ์ลกแหง่ความสขุ” 

  สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ  
  (สาขารามอินทรา-นวลจนัทร)์ กรุงเทพมหานคร 

เดก็หญิงนภษร  หวานนรุกัษ์  ผลงานช่ือ “หน่วยคดักรอง” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาชลบรุี-บอ่วิน)   
    จงัหวดัชลบรุี 
เดก็หญิงนิดานชุ  สารวงษ ์   ผลงานช่ือ “รว่มดว้ยช่วยกนั เพ่ือโลกของเรา” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาชลบรุี-บอ่วิน)   
    จงัหวดัชลบรุี 
เดก็หญิงบญุญาพร  แก่นคง   ผลงานช่ือ “โลกกลม ๆ ของฉัน” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Fish Art and Craft Studio จงัหวดันนทบรุี 



 

  

เดก็หญิงปัญญป์รียา  จนัทรตันวงศ ์ ผลงานช่ือ “ลมหายใจเดียวกนัของครอบครวัของหน”ู 
    โรงเรียน ณ ดรุณ   
    สถาบนัสอนศลิปะ หอศลิป์ Party Art Gallery  
    กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายปญุญพฒัน ์ ค  าแท ้   ผลงานช่ือ “ลมหายใจเดียวกนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ YARDA Art Studio จงัหวดันครราชสีมา 
เดก็ชายปณุณ ์ สง่ามงคลศรี  ผลงานช่ือ “สดูอากาศ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ อารต์รูม ยดีู จงัหวดัอดุรธานี 
เดก็หญิงพฒันรตัน ์ อรา่มเรืองสกลุ ผลงานช่ือ “จกัรวาลของหน”ู 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงพิชญช์ญัญา  จนัทรตันวงศ ์ ผลงานช่ือ “ลมหายใจเดียวกนัของเหมียว” 
    โรงเรียน ณ ดรุณ   
    สถาบนัสอนศลิปะ หอศลิป์ Party Art Gallery  
    กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงพิชญา เข็มพรม   ผลงานช่ือ “บา้นนอก” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฝ่ายประถม  
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
เดก็หญิงพดุหอม  แสงข า   ผลงานช่ือ “หนแูละแม ่หมายเลข 1” 
    โรงเรียนอนบุาลสขุประเสรฐิ จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็ชายรณทร  สวุรรณโชติ   ผลงานช่ือ “เมืองแหง่จินตนาการ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรุี 
เดก็ชายรฏัฐ์ชยากร  เทพสวุรรณ ผลงานช่ือ “พวกเราหวัใจสีชมพ”ู 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์(ฝ่ายประถมศกึษา) 
    จงัหวดัปัตตานี 
เดก็หญิงลลัลล์ลิล  กศุลพรสรา้ง ผลงานช่ือ “เดินไปดว้ยกนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาชลบรุี-บอ่วิน)   
    จงัหวดัชลบรุี 
เดก็ชายวธนกรศ ์ธรรมประศาสน ์ ผลงานช่ือ “รวมใจเป็นหนึ่งเพ่ือโลกของเรา” 
    โรงเรียนโชคชยั กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงอชิรญาภรณ ์ โพธิสนุทร ผลงานช่ือ “โลกแหง่ความฝัน” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรุี 
 
 



 

  
ผลงานทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงระดับเยาวชนอายุระหว่าง 9 - 13 ปี  จ านวน 29 ชิน้  

เดก็ชายกรวิก  คชสาร   ผลงานช่ือ “สายใยรกัคือลมหายใจเดียวกนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาบา้นเปา้)   
    จงัหวดัชยัภมูิ 
เดก็ชายกฤตพร  ขนุตาล   ผลงานช่ือ “รว่มดว้ยช่วยกนัท าลายโควิด” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงกฤตภคั  เจรญิกลุ   ผลงานช่ือ “บนัทกึของวนัวาน” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Relax Art Studio จงัหวดัพะเยา 
เดก็ชายเกียรตติระกลู  ยะกณัฐะ ผลงานช่ือ “กรุงเทพฯ...ชีวิตดี ๆ ท่ีลงตวั” 
    โรงเรียนดาราวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็ชายณชั  นิภากลุ   ผลงานช่ือ “คอนโดสขุสนัต”์ 
    โรงเรียนศลิปะอารต์พลสั จงัหวดันนทบรุี 
เดก็หญิงณฏัฐพชัร ์ วรรธนะศกัดิ ์ ผลงานช่ือ “ลมหายใจแหง่ความดี” 
    โรงเรียนวดัรวก กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายณฐัธีธชั  บญุวฒันวิบลูย ์ ผลงานช่ือ “หนา้ตาชาต”ิ 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและปฐมศกึษา)   
    จงัหวดันครปฐม  
เดก็หญิงดาลียา  บวัเกต ุ   ผลงานช่ือ “จิตอาสาแหง่ความดี” 
    โรงเรียนวดัรวก กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายธนกฤต  หอธรรมรตัน ์  ผลงานช่ือ “ชีวิตยคุโควิด” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Wassana Art Studio จงัหวดัเชียงราย 
เดก็หญิงธนัยวีร ์ พดัแดง   ผลงานช่ือ “ลมหายใจแหง่ชีวิต” 
    โรงเรียนอนบุาลยะลา จงัหวดัยะลา 
เดก็ชายนทัธกรณ ์ ศรีพะลาน  ผลงานช่ือ “ทอ้งถ่ินบา้นฉนั” 
    โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห ์จงัหวดัอดุรธานี 
เดก็หญิงนนัทนชั  ฮวดอปัุต   ผลงานช่ือ “ชมุชนรว่มใจ” 
    โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงเนธิสดา  ตัง้ยิ่งยง   ผลงานช่ือ “ลมหายใจแหง่สงัคม” 
    สถาบนัสอนศลิปะ YARDA Art Studio จงัหวดันครราชสีมา 
เดก็หญิงเบญศญิา  นะวะสิทธ์ิ  ผลงานช่ือ “ลมหายใจเดียวกนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะเด็กนา่น จงัหวดันา่น 
 



 

  

เดก็หญิงปภาดา  วิมลรตัน ์   ผลงานช่ือ “PM 2.5” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Kids of Art Sattahip จงัหวดัชลบรุี 
เดก็ชายปรีดี  ผโลปกรณ ์   ผลงานช่ือ “อยูร่ว่มกนัอยา่งมีความสขุ” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฝ่ายมธัยม  
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
เดก็หญิงพิชญาพร  เขง่เจริญ  ผลงานช่ือ “ผูพ้ิทกัษป่์า หมายเลข 2” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรุี 
เดก็ชายภสักก์รณ ์ ธนกิจโชตหิิรญั ผลงานช่ือ “เทพพิทกัษเ์มืองเพ่ือลมหายใจเดียวกนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายภากร  ประธานทิพย ์  ผลงานช่ือ “โลกใบใหมข่องฉัน” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาจฬุา-สามยา่น)   
    กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงภิมวรีย ์ ดวงแดง   ผลงานช่ือ “พลงัแหง่หวัใจ” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั   
    สถาบนัสอนศลิปะ Art is me จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงภิรนิญานน์นั  สพุฒันวาณิชกลุ ผลงานช่ือ “ลมหายใจในโลกจินตนาการ หมายเลข 2” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรุี 
เดก็หญิงภรูชิญา  แกว้สองสี   ผลงานช่ือ “ลมหายใจของธรรมชาติ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Kids of Art Sattahip จงัหวดัชลบรุี 
เดก็หญิงรุจาภา  เป็งกาสิทธ์ิ   ผลงานช่ือ “เราไมท่ิง้กนั” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงลกัษมน  จนัทรอ์  าภากลุ ผลงานช่ือ “ลมหายใจดว้ยมือเรา” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บา้นศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ (สาขาจฬุา - สามยา่น)   
    กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายศรณัย ์ แปน้เงิน   ผลงานช่ือ “อยูด่ว้ยกนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Drawing Room จงัหวดัสระบรุี 
เดก็ชายศภุกร  ปัญจวฒันกลุ  ผลงานช่ือ “ฮีโรข่องผม หมายเลข 2” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรุี 
เดก็หญิงสธิุดา  โสภาพ   ผลงานช่ือ “ธรรมชาตสิวยงาม” 
    โรงเรียนอนบุาลหนองคาย 
    สถาบนัสอนศลิปะ ศนูยศ์ลิปะเดก็สรา้งสรรค ์จงัหวดัหนองคาย 
 



 

  

เดก็หญิงอารดา  สวสัดี   ผลงานช่ือ “ปรบัตวัรว่มกนัในวิถีชีวิตใหม่” 
    และผลงานช่ือ “ความสขุท่ามกลางธรรมชาติ” 
    โรงเรียนวิเชียรชม จงัหวดัสงขลา 
เดก็หญิงอรุสญา  ชะเอมโอษฐ  ผลงานช่ือ “โลกในฝัน” 
    โรงเรียนค าเท่ียงอนสุสรณ ์จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ผลงานทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงระดับเยาวชนอายุระหว่าง 14 -18 ปี  จ านวน 22 ชิน้ 

นางสาวกรวรรณ โมกภา   ผลงานช่ือ “ความดีงามของชนบท” 
    โรงเรียนสารคามพิทยาคม  
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
นายกิตตชิยั  ไชยมงคล   ผลงานช่ือ “บายศรีสูข่วญัดวงเมือง รุง่เรืองอารยธรรมลา้นนา” 
    โรงเรียนดาราวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็ชายฐานวฑุฒ ์ ทองศลิป์  ผลงานช่ือ “แสงแหง่วนัใหมใ่นบา้นของเรา” 
    โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
    สถาบนัสอนศลิปะ Relax Art Studio จงัหวดัพะเยา 
นางสาวณภทัรา  บญุชว่ย   ผลงานช่ือ “สามญัธรรมดา กบัคณุคา่ของชีวิต” 
    โรงเรียนอนบุาลพทุธเมตตา จงัหวดัอบุลราชธานี 
นางสาวณฎัฐ์ชนธร  ตรงึธวชัชยั  ผลงานช่ือ “Dark” 
    Varee Chaingmai International School จงัหวดัเชียงใหม ่
นายณฐัวฒุิ  ถิตยอ์ าไพ   ผลงานช่ือ “เปิดประตสููแ่ดนไกล ลมหายใจยงัถึงกนั” 
    โรงเรียนอนกุลูนารี จงัหวดักาฬสินธุ ์
นางสาวณิชาภทัร  ภิรมยท์อง  ผลงานช่ือ “ลมหายใจรวมเป็นหนึ่งเดียว” 
    โรงเรียนมธัยมวดัควนวิเศษมลูนิธิ   
    สถาบนัสอนศลิปะ ชมรมเมล็ดศลิป์ จงัหวดัตรงั 
นายธนโชต ิ นนัทเศรษฐ์   ผลงานช่ือ “ชา้งสยาม/สยามไอยรา” 
    โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
นางสาวนนัทน์ภสั  กลิ่นจนัทร ์  ผลงานช่ือ “ผืนแผ่นดนิเดียวกนั” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
นางสาวนนัทน์ภสั  ชยัชนะบรรยง ผลงานช่ือ “เพราะเราจงึมีเรา” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
นางสาวปรายฟ้า พรมแสนปัง  ผลงานช่ือ “ฉนัและบา้นของฉนั” 
    โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห ์จงัหวดัอดุรธานี 



 

  

นายปิยะภทัร  พนัธเ์รือง   ผลงานช่ือ “การด ารงอยูข่องผูร้อดชีวิต” 
    โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ   
    จงัหวดัสมทุรปราการ 
นางสาวพชรารกั  สวุรรณกลุ   ผลงานช่ือ “อากาศคือชีวิต” 
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะบา้นครูป็อป จงัหวดัเชียงใหม่ 
นายมงคลชยั  ไชยบตุร   ผลงานช่ือ “กา้วไปดว้ยกนั” 
    โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
    สถาบนัสอนศลิปะ Relax Art Studio จงัหวดัพะเยา 
นายยศกฤต  วีระวงศ ์   ผลงานช่ือ “จิก๊ซอว ์936” 
    โรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห ์๑” จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
นายรชตะ  ธรรมรตันสินธุ ์   ผลงานช่ือ “รว่มดว้ยช่วยกนั” 
นายรฐัภมูิ  นนทก    ผลงานช่ือ “ครอบครวั” 
    โรงเรียนมธัยมวดัควนวิเศษมลูนิธิ   
    สถาบนัสอนศลิปะ ชมรมเมล็ดศลิป์ จงัหวดัตรงั 
นางสาวรุง่อรุณ  ภมูิหมั่น   ผลงานช่ือ “สายน า้แหลง่ชีวิต” 
    โรงเรียนอนบุาลพทุธเมตตา จงัหวดัอบุลราชธานี 
นายวสรุตัน ์ วิเชียรชยัยะ   ผลงานช่ือ “ชีวิตสีกหุลาบ” 
    โรงเรียนสาธิตราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงศิรกิลัญา  มะณีทลู   ผลงานช่ือ “ธรรมชาตบิ  าบดั” 
    โรงเรียนภาวธุวิทยา จงัหวดับรุีรมัย ์
เดก็หญิงสโรชา  การจนารกัพงค ์ ผลงานช่ือ “ตรงกลางของหวัใจ” 
    โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เดก็หญิงสทุธิดา  ศรีระษา   ผลงานช่ือ “ลมหายใจผูก้ลา้ผา่นวิกฤต” 
    โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 
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                              (นายอรรถพล ฤกษพ์ิบลูย)์ 
            ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
            บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 


