
 

  

 

ประกาศ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เร่ือง  ผลการตัดสินการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครัง้ท่ี 36 

หัวข้อ “โลกเปล่ียนไป พลังไทยสร้างอนาคต” 

 ตามท่ี  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศลิปากร  ได้จดัการประกวดศลิปกรรม ปตท.  
ครัง้ท่ี 36  ประจ าปี 2564   ในหวัข้อ  “โลกเปล่ียนไป พลังไทยสร้างอนาคต”  ขึน้   โดยแบง่ผู้ เข้าประกวด
ออกเป็น 2 ระดบั  คือ ระดบัประชาชนทัว่ไป และระดบัเยาวชน  นัน้ 

 บดันี ้ คณะกรรมการฯ ได้คดัเลือกและตดัสินผลงานท่ีเข้าประกวด จ านวน 453 ชิน้  จากจ านวนศลิปิน    
ท่ีสง่ผลงาน จ านวน 403 คน  โดยมีผลการตดัสินให้ได้รับรางวลัยอดเย่ียม จ านวน 4 รางวลั  รางวลัดีเดน่ จ านวน 
20 รางวลั และมีผลงานท่ีได้ร่วมแสดง จ านวน 99 ผลงาน  ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 
ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับประชาชนทั่วไป 

รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
นายทองไมย์  เทพราม   ผลงานช่ือ  “ป่ันตามแสงสวา่งแหง่ความหวงั ปลกูฝังจิตสาธารณะ 

ให้กบัชีวิต คืนความเป็นมิตรให้กบัธรรมชาต ิมอบพลงังานสะอาด
ให้กบัสงัคม” 

รางวัลดีเด่น  จ านวน 5 รางวัล 
นายเทพพงษ์  หงษ์ศรีเมือง   ผลงานช่ือ  “เคล่ือนย้าย ถ่ายเทวฒันธรรม” 
นางสาวนิตยา  เหิรเมฆ   ผลงานช่ือ  “เมืองแหง่พลงังานจากธรรมชาติ” 
นางสาวนิรัชพร  นว่มเจิม   ผลงานช่ือ  “พลงัคล่ืนยิม้” 
นายพิพฒัน์  จนัทร์ทิพย์   ผลงานช่ือ  “เมืองใหม”่ 
นางสาวเพชราพร  โสภาพ   ผลงานช่ือ  “ผืนพลงัแหง่ชีวิต” 
 
ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับเยาวชนอายุต ่ากว่า 9 ปี 

รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
เดก็หญิงพฒันรัตน์  อร่ามเรืองสกลุ ผลงานช่ือ  “แมล่กูปลกูต้นไม้” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
รางวัลดีเด่น  จ านวน 5 รางวัล 
เดก็หญิงณฐพร  เส้นทอง   ผลงานช่ือ  “เดก็สร้างโลก” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
 



 

  

เดก็หญิงพชัญ์ทิตา  แก้วมณี  ผลงานช่ือ  “ดแูล รักษา” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็ชายวชิรวิชญ์  บญุสวสัดิ์   ผลงานช่ือ  “ฮีโร่ของผม” 
    โรงเรียนอนบุาลบ้านแมพ่ระอปุถมัภ์ จงัหวดัราชบรีุ 
เดก็ชายเศรษฐวงศ์  ศลิาแสงรุ้ง  ผลงานช่ือ  “ผมรักประเทศไทย No.2” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็หญิงสมิตา  รักเผา่   ผลงานช่ือ  “บรรยากาศแหง่ความสขุ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
 
ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับเยาวชนอายุ 9 - 13 ปี 

รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
เดก็หญิงปลืม้กมล  ทองค า   ผลงานช่ือ  “ต้นไม้ใหญ่ในเมืองหลวง” 
    โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 

รางวัลดีเด่น  จ านวน 5 รางวัล 
เดก็ชายกรวิก  คชสาร   ผลงานช่ือ  “ห้องสมดุมีชีวิต” 
    โรงเรียนบ้านเปา้ (ส าราญไชยวิทยา)  
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊ว สตอิูโอ สาขาชยัภมูิ จงัหวดัชยัภมูิ 
เดก็ชายณฏัฐนนัท์  พงษ์ศรี   ผลงานช่ือ  “ธรรมชาตสิร้างความสมดลุ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Kid of Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็ชายณฐัพล  แพงค า   ผลงานช่ือ  “พลงังานความสขุ” 
    โรงเรียนอนบุาลพทุธเมตตา จงัหวดัอบุลราชธานี 
เดก็ชายนทัธกรณ์  ศรีพะลาน  ผลงานช่ือ  “บางเสร่ตอนกลางคืน” 
    โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ จงัหวดัอดุรธานี 
เดก็หญิงเอมมิกา  บญุสวสัดิ์  ผลงานช่ือ “พลงัไทย” 
    โรงเรียนแย้มวิทยการ จงัหวดัราชบรีุ 
 
ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับเยาวชนอายุ 14 - 18 ปี 

รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน 1 รางวัล 
นางสาวนารา  วิบลูย์สนัตพิงศ์  ผลงานช่ือ  “พลงัไทยรวมเป็นหนึง่” 

รางวัลดีเด่น  จ านวน 5 รางวัล 
นางสาวกรรณิการ์  สขุใส   ผลงานช่ือ  “ต้นไม้อศัจรรย์รวมพลงัไทย”    



 

  

เดก็หญิงฉพัพรรณรังสี  สวุรรณชาติ ผลงานช่ือ  “ความกลมกลืนของวิถีชีวิต” 
    โรงเรียนสตรีศกึษาร้อยเอ็ด  
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
นายชณฤทธ์  ชยัสทุธานนท์   ผลงานช่ือ  “เทคโนโลยีสู้วิกฤติ” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฝ่ายมธัยม 
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
นางสาวดาราได  จงจีระ   ผลงานช่ือ  “พลงัไทยสร้างสรรค์” 
    โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรค์ จงัหวดัภเูก็ต 
นางสาวพชัรพร  เพชรเกต ุ   ผลงานช่ือ  “โลกใบใหม”่ 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงระดับประชาชนทั่วไป  จ านวน 16 ชิน้ 
นายกิตตชิยั  สขุสเุมฆ   ผลงานช่ือ  “สีแสงแหง่พลงั” 
นายจาตรัุนต์  จริยารัตนกลู   ผลงานช่ือ  “นิทานก่อนนอน” 
นายชยสิทธ์ิ  ออไอศรูย์   ผลงานช่ือ  “กระแสธารของกาลเวลา” 
นายธนพล  ดาทมุมา   ผลงานช่ือ  “สงครามโรคโควิด 19” 
นายธเนษฐ  รัตนรัตน์   ผลงานช่ือ  “ถนนสายใหม ่2564” 
นายธีรวตัร์  มิควาฬ    ผลงานช่ือ  “ไทยสากล” 
นายธีระพงษ์  โพธิสาร   ผลงานช่ือ  “เร่ิมต้นแหง่ชีวิต “ต าลงึทอง”” 
นายยศพงษ์  โยทองยศ   ผลงานช่ือ  “CONNECT” 
นางสาวราษี  ศรบรรจง   ผลงานช่ือ  “LOVE 2” 
นายวีระยทุธ  ใจว่อง   ผลงานช่ือ  “วิถีเปล่ียนไปความเป็นไทยยงัคงอยู่” 
นายสกล  มาลี    ผลงานช่ือ  “เก่าไป-ใหมม่า” 
นายสมณศกัดิ์  บริบรูณ์   ผลงานช่ือ  “พลงัไทย-เพ่ือไทย-เพ่ืออนาคต” 
นายสมพร  อินทร์หยยุ   ผลงานช่ือ  “เทคโนโลยีกบัการเปล่ียนแปลง 2” 
นายสามารถ  พืบขนุทด   ผลงานช่ือ  “รู้ รัก สามคัคี” 
นายเสฏฐวฒุิ  ทรัพย์บญุธรรม  ผลงานช่ือ  “แสงสีมนต์เสนห์่บนวิถีไทยจีน” 
นายอาวธุ  คนัศร    ผลงานช่ือ  “ความฝัน ของ ด.ญ. มชัฌิมา” 
 
ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงระดับเยาวชนอายุต ่ากว่า 9 ปี  จ านวน 28 ชิน้ 
เดก็หญิงกนัยาภรณ์  แก่นท้าว  ผลงานช่ือ  “พลงัไทยสร้างไทยสร้างอนาคต” 
    โรงเรียนอนบุาลหนองคาย  
    สถาบนัสอนศลิปะ ชมรมศลิปะครูเหนง่สอนศลิป์ จงัหวดัหนองคาย 



 

  

เดก็หญิงณิชา  ไชยโย   ผลงานช่ือ  “โลกเปล่ียนไป พลงัไทยสร้างอนาคต” 
    โรงเรียนนา่นคริสเตียนศกึษา (ศลิปะเดก็น่าน) จงัหวดันา่น 
เดก็ชายทินกร  ปินะกาสงั   ผลงานช่ือ  “ปพูิทกัษ์โลก” 
    โรงเรียนบ้านไทยสามคัคี จงัหวดัสระแก้ว 
เดก็ชายธภทัร  ปัญจวฒันกลุ  ผลงานช่ือ  “ฮีโร่ในดวงใจ หมายเลข 2” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ  
เดก็หญิงธรรญชนก  สิงห์ค า   ผลงานช่ือ  “บ้านเมืองสวยงาม” 
    โรงเรียนอนบุาลกิติยา 
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
เดก็หญิงธิตมิา  บวัปัชชา   ผลงานช่ือ  “หุ่นยนต์ปันสขุ” 
    โรงเรียนอนบุาลพทุธเมตตา จงัหวดัอบุลราชธานี 
เดก็หญิงนภสันนัทร์  จนัทนพรชยั ผลงานช่ือ  “ไปด้วยกนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็ชายนนัทิน  สามหม่ืนค า   ผลงานช่ือ  “เราชว่ยกนัปราบเหลา่ร้าย (โควิด) ให้หมดไป” 
    โรงเรียนวารีเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงนิดานชุ  สารวงษ์   ผลงานช่ือ  “ตัง้ใจรักษ์โลก” 
    และผลงานช่ือ  “ตัง้ใจโลกสวย” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊วสตดูิโอ (สาขาชลบรีุ-บอ่วิน)    
    จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็หญิงบวับชูา  แซเ่ตีย   ผลงานช่ือ  “บนัทกึไว้บนกระดาษ(เร่ืองเลา่ของน้องใบบวั)” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายปวรปรัชญ์  จนัทร์โพธ์ิ  ผลงานช่ือ  “ทะเลมีชีวิต” 
    โรงเรียนอนบุาลสาธิตพงษ์ภิญโญ จงัหวดัขอนแก่น 
เดก็หญิงปวริศา  อาสนะ   ผลงานช่ือ  “อยูก่บัโควิดให้ได้” 
    โรงเรียนอนบุาลชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็ชายปัณณวิชญ์  นิ่มเนียม  ผลงานช่ือ  “เมืองแหง่อนาคต” 
    โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์วดัชลประทานรังสฤษฏ์ 9  
    (ศนูย์ศลิปะธรรม) จงัหวดันนทบรีุ 
เดก็ชายโพธ์ิภทัร  เทศสมบรูณ์  ผลงานช่ือ  “รักษ์โลก” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็หญิงพิชญาพร  เขง่เจริญ  ผลงานช่ือ “เมืองใหม่ หมายเลข 1” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
 



 

  

เดก็หญิงพิชาพทัธ์  ชินมหาพิพฒัน์ ผลงานช่ือ  “รวมพลงัสร้างเมือง” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Kheansee Art & Studio กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายพบธรรม  โปชยะวณิช  ผลงานช่ือ  “รถพลงังานลม” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านเรียนพบธรรม จงัหวดัอดุรธานี   
เดก็ชายภควตั  ฤชาจิรกิจ   ผลงานช่ือ  “ไวรัสกลายพนัธุ์ หมายเลข 1” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็ชายภวตั  ปัญจวฒันกลุ   ผลงานช่ือ  “ล่องลอยในอากาศ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็ชายภทัร  ภิรมย์การ   ผลงานช่ือ  “เมืองไทย ชีวิตสีเขียว” 
เดก็ชายภาคนิ  นิมิตปัญญากลุ  ผลงานช่ือ  “Covid-19” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็หญิงมชนต  ไมตรีมิตร   ผลงานช่ือ  “ธรรมชาตสิร้างพลงังาน พลงังานสร้างโลก” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Kids of Art จงัหวดัชลบรีุ   
เดก็ชายรณทร  สวุรรณโชติ   ผลงานช่ือ  “ปกปอ้งโลก หมายเลข 1” 
    และผลงานช่ือ  “ปกปอ้งโลก หมายเลข 2” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็ชายวชิรวิชญ์  บญุสวสัดิ์   ผลงานช่ือ  “เรียนออนไลน์กบัคณุครู” 
    โรงเรียนอนบุาลบ้านแมพ่ระอปุถมัภ์ จงัหวดัราชบรีุ 
เดก็ชายศภุกร  ปัญจวฒันกลุ  ผลงานช่ือ  “ห้องทดลอง” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็หญิงสธิุดา  โสภาพ   ผลงานช่ือ  “ไทยรุ่งเรือง” 
    โรงเรียนอนบุาลหนองคาย  
    สถาบนัสอนศลิปะ ชมรมศลิปะครูเหนง่สอนศลิป์ จงัหวดัหนองคาย 
 
ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงระดับเยาวชนอายุระหว่าง 9 - 13 ปี  จ านวน 29 ชิน้ 
เดก็ชายคฤณน์  รัตนรัตน์   ผลงานช่ือ  “รวดเร็ว ฉบัไว” 
    และผลงานช่ือ  “สง่ดว่นถึงใจ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดก็หญิงชลนิภา  ปัญญา   ผลงานช่ือ  “โลกเปล่ียนไปความเป็นไทยต้องคงอยู่” 
    โรงเรียนดาราวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็ชายณกมล  กมลเนตรสวสัดิ์ ผลงานช่ือ  “เมืองดี” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
 



 

  

เดก็ชายทนิตสร  รัตนรัตน์   ผลงานช่ือ  “โลกปัจจบุนั” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดก็ชายแทนคณุ  เทศศรีเมือง  ผลงานช่ือ  “รักษ์โลก ด้วยมือเรา” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
    จงัหวดัหนองคาย 
เดก็ชายธนกร  แสนทวีสขุ   ผลงานช่ือ  “รวมพลงัไทยสร้างโลก” 
    โรงเรียนบ้านไทยสามคัคี จงัหวดัสระแก้ว 
เดก็ชายธนวฒัน์  เจิมวรรธนะ  ผลงานช่ือ  “Colorful life” 
    โรงเรียนบ้านศลิปะ จงัหวดัอดุรธานี 
เดก็ชายนิพพิชฌน์  วงศ์ใหญ่  ผลงานช่ือ  “คล่ืนยกัษ์” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฝ่ายมธัยม  
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
เดก็หญิงบณิุกา  ธรรมกิตตโิชค  ผลงานช่ือ  “ชีวิตของผู้คน” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฝ่ายประถม  
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
เดก็หญิงปวิช  ศริิพนัธ์   ผลงานช่ือ  “พลงันกสร้างอนาคต” 
    โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั      
    สถาบนัสอนศลิปะ Art is me จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงปสตุา  ศิริพนัธ์   ผลงานช่ือ  “สมดลุโลกท่ีเปล่ียนไปกบัพลงัไทยสร้างอนาคต” 
    โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั      
    สถาบนัสอนศลิปะ Art is me จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงปญุจิรภา  กองเงิน   ผลงานช่ือ  “ต้นแหง่ปัญญา แสงสวา่งแหง่อนาคต” 
    โรงเรียนดาราวิทยาลยัเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงพิมพ์มาดา  จนุวีระนงค์ ผลงานช่ือ  “นวตักรรมและธรรมชาต”ิ 
    Australian International School Bangkok 
เดก็หญิงภทัรภร  นิลวรรณาภา  ผลงานช่ือ  “ความก้าวหน้า” 
    และผลงานช่ือ  “การก้าวล า้ไปอย่างยัง่ยืน” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฝ่ายมธัยม     
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
เดก็หญิงภทัรนนัท์  สวุรรณโณ  ผลงานช่ือ  “หุ่นยนต์ไทยรีไซเคลิ สร้างสรรค์สูน่วตักรรมใหม่ 
    ในอนาคต” 
    โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรค์ จงัหวดัภเูก็ต 
 



 

  

เดก็หญิงภทัร์นรินทร์  ชุม่วฒันะ  ผลงานช่ือ  “หุ่นยนต์จิตอาสา” 
    International Community School of Bangkok 
เดก็หญิงภิมวรีย์  ดวงแดง   ผลงานช่ือ  “เยาวชนไทยร่วมใจสร้างไทยเข้มแข็ง” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยัเชียงใหม่   
    สถาบนัสอนศลิปะ Art is me จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงมนสัสมา  ผอ่งใส   ผลงานช่ือ  “Greener Future” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
เดก็หญิงวรินทร  ตขิิณานนท์  ผลงานช่ือ  “ข้าวกล่องปันสขุ” 
    ชมรมสอนศลิปะหอศลิป์ปาร์ตีอ้าร์ตแกลอร่ี กรุงเทพมหานคร 
เดก็ชายวชัรธร  เกตเุจริญ   ผลงานช่ือ  “รถพระราชทานตรวจโรคโควิด” 
    โรงเรียนบ้านทวดทอง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดก็หญิงวาณิชการ  ใหมอ่ารินทร์ ผลงานช่ือ  “ปัดแตง่เตมิสีสะท้อนอนาคต”   
เดก็หญิงศภิรดา  อูว่านิชย์   ผลงานช่ือ  “แสงน าไทย” 
    สถาบนัสอนศลิปะ TEEPAA Art House จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงศิริกลุวดี  ประเสริฐวิทย์ ผลงานช่ือ  “Green City” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะสีโป๊ว สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร   
เดก็ชายศภุวิชญ์  ผสารพจน์   ผลงานช่ือ  “คนใต้ร่วมใจสู้ภยัโควิด” 
    โรงเรียนบ้านทวดทอง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดก็หญิงศภิุสรา  ผสารพจน์   ผลงานช่ือ  “อยู่บ้านหยดุเชือ้เพ่ือชาติ” 
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะเด็กบ้านพูก่นั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดก็ชายอนสัญาณ์  สวสักิจ   ผลงานช่ือ  “สร้างเมืองตามความฝัน หมายเลข 2” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Little Art จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็หญิงอนรุดี  ดอนชยัรัตน์   ผลงานช่ือ  “โลกเปล่ียนไป พลงัไทยสร้างอนาคต” 
    โรงเรียนนา่นคริสเตียนศกึษา (ศลิปะเดก็น่าน) จงัหวดันา่น 
 
ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงระดับเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปี  จ านวน 26 ชิน้ 
เดก็ชายกมัปนาท  มณีนารถ   ผลงานช่ือ  “จบัมือกนัสร้างอนาคต” 
    โรงเรียนเมืองพทัยา 8 (พธัยานกุลู) จงัหวดัชลบรีุ 
เดก็หญิงกินรี  จีโน    ผลงานช่ือ  “มิตใิหม”่ 
    โรงเรียนบ้านสนัป่าสกั จงัหวดัเชียงใหม่ 
เดก็หญิงเขมิสรา  บญุมี   ผลงานช่ือ  “โลกอนาคตใหม่ท่ีข้าพเจ้ามองเห็น” 
    โรงเรียนปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา 
 



 

  

นางสาวจนัทกานต์  หาญพิชานนัท์ ผลงานช่ือ  “นวตักรรมน าความสขุ” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฝ่ายมธัยม 
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
นางสาวจฑุามณี  ค าด า   ผลงานช่ือ  “เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี” 
    โรงเรียนวาปีปทมุ     
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
นางสาวชฎาภรณ์  ภมูิดอนใส  ผลงานช่ือ  “ปันสขุ ปันใจ” 
    โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จงัหวดัเลย 
เดก็หญิงณฏัฐณิชา  แก้วจนัทร์ทอง ผลงานช่ือ  “เดลิเวอร่ี” 
    สถาบนัสอนศลิปะ บ้านศลิปะหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดก็ชายณฐัศกัดิ ์ แมงทบั   ผลงานช่ือ  “โลกเปล่ียนไป พลงังานไทยสร้างชาติ” 
    โรงเรียนนวมินทราชทูิศ จงัหวดัสงขลา 
นางสาวดากานดา  พลูผล   ผลงานช่ือ  “เฟืองทองของไทย” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
นายทิภทัรฐา  สวุรรณรัฐภมูิ   ผลงานช่ือ  “พลงัสามคัคี สร้างสรรค์ไทย” 
    โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั จงัหวดัภเูก็ต 
นายธรรพ์ธีรธรณ์  ธรรมเรืองฤทธ์ิ ผลงานช่ือ  “พิมพ์ดีด 2021” 
เดก็ชายธาม  จลุรัตน์   ผลงานช่ือ  “คนไทยร่วมใจเปล่ียนโลก สร้างอนาคต” 
    โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา 
เดก็หญิงนนัท์นภสั  ชยัชนะบรรยง ผลงานช่ือ  “ธรรมชาติคือแหลง่ก าเนิดพลงังานโลก” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
นางสาวนารา  วิบลูย์สนัตพิงศ์  ผลงานช่ือ  “เมืองใหม”่ 
นางสาวปรัชญาภา  ทรัพย์มี   ผลงานช่ือ  “อนาคตเรา เราเลือกได้” 
    โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
นายปิยะชน  เมืองซอง   ผลงานช่ือ  “อวกาศไทย” 
เดก็หญิงปิยะธิดา  ปัดสีลาด   ผลงานช่ือ  “พลงังานใหมใ่สใ่จชมุชน” 
    โรงเรียนอนบุาลพทุธเมตตา จงัหวดัอบุลราชธานี 
นางสาวเพียงเพียร  เพียปลดั  ผลงานช่ือ  “หม้อปรูณฆฏะ” 
    สถาบนัศนูย์ศลิป์สิรินธร จงัหวดัเลย 
นางสาวภษูณิศา  หาขนุทด   ผลงานช่ือ  “ภาพฉายจากเมืองใต้น า้” 
    โรงเรียนปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา 
เดก็หญิงรุ่งอรุณ  ภมูิหมัน่   ผลงานช่ือ  “มิตพิลงังานรูปแบบใหม่” 
    โรงเรียนอนบุาลพทุธเมตตา จงัหวดัอบุลราชธานี 



 

  

เดก็ชายวรมฆา นิลวรรณาภา  ผลงานช่ือ  “วิถีธรรมชาตกิบัเทคโนโลยี” 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฝ่ายมธัยม 
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
เดก็หญิงวรินทร  ชวลิต   ผลงานช่ือ  “ฮีโร่” 
    สถาบนัสอนศลิปะ Kheansee Art & Studio กรุงเทพมหานคร   
นางสาวศริิญากร  นิลละออ   ผลงานช่ือ  “โซลา่เซลล์” 
นายสิทธิศาสตร์  สกลุวงศ์   ผลงานช่ือ  “โลกและโควิด-19” 
    โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา 
นางสาวสธุามาศ  ภสูะเทือน   ผลงานช่ือ  “พืน้ท่ีความสมัพนัธ์ของชีวิตและพลงังานในอนาคต” 
    โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จงัหวดัเลย 
นางสาวสวุิริยภา  ทานงั   ผลงานช่ือ  “ชีวิตท่ีเป็นสขุ” 
    โรงเรียนบรบือ      
    สถาบนัสอนศลิปะ ศลิปะลานคนู จงัหวดัมหาสารคาม 
 

       ประกาศ ณ วนัท่ี 12 ตลุาคม 2564 
  

                              (นายอรรถพล ฤกษ์พิบลูย์) 
            ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
            บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 


