ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง ผลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ทีไ่ ด้รับรางวัล
-------------------------------------------------------------ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กาหนดจัดการประกวดศิลปกรรม
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติ ทุ ก ระดั บ ได้ ต ระหนั ก
และเห็ น คุ ณ ค่ า ศิ ล ปกรรมสาขาต่ า ง ๆ อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก และเยาวชนเกิ ด การพั ฒ นา
และมีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ผลงานศิล ปกรรม ทาให้ได้ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อการศึกษา
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สาคัญในปัจจุบันและอนาคต นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการคั ดเลื อกและตั ดสิ นผลงานศิ ลปกรรม ได้ ด าเนิ นการคั ดเลื อกและตั ดสิ นผลงาน
ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวด เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏผลการตัดสินดังนี้
ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี
รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม
๑ รางวัล
เด็กหญิงธนัชชา พัฒนเสรี
ชื่อผลงาน:
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑
๑ รางวัล
เด็กหญิงกฤตยา มหาพานิช
ชื่อผลงาน:
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒
๓ รางวัล
๑. เด็กหญิงนฎา เชาว์วิศิษฐ์ พรหมประพันธ์ ชื่อผลงาน:
๒. เด็กชายณัฎฐนันท์ พงษ์ศรี
ชื่อผลงาน:
๓. เด็กหญิงดลฤดี รอดทิม
ชื่อผลงาน:
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓
๖ รางวัล
๑. เด็กหญิงสมิตา รักเผ่า
ชื่อผลงาน:
๒. เด็กหญิงภคณัท ปิ่นทองคา
ชื่อผลงาน:
๓. เด็กหญิงนิรชา สังวร
ชื่อผลงาน:
๔. เด็กชายณนณ สาธุกิจชัย
ชื่อผลงาน:
๕. เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสาราญ
ชื่อผลงาน:
๖. เด็กหญิงณฤดี กออนุรักษ์
ชื่อผลงาน:

ลอยล่องไปกับเรือใบ
แม่ค้า
มนุษย์จักรกลในอนาคต
พญานาค
ม้าวิเศษ
ช้างดีไซเนอร์
ปลาวาฬ
บ้านแมว
มังกร ตรุษจีน เฉลิมฉลอง
เศร้าสลด
อาหารมื้อพิเศษ my dinner
…/ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี

ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม
๑ รางวัล
เด็กหญิงณัฐญาจิต ดาสุวรรณ
ชื่อผลงาน: ปลูกป่าโกงกาง
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑
๑ รางวัล
เด็กชายคมกฤษ นาคีสถิตย์
ชื่อผลงาน: ปูสีสันด้วยขยะ
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒
๓ รางวัล
๑. เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ
ชื่อผลงาน: ชีวิตสีเทา
๒. เด็กหญิงศิริกัญญา สมชัยยา
ชื่อผลงาน: มลพิษจากคน
๓. เด็กชายวิษณุศาสตร์ วลัญไชย
ชื่อผลงาน: Mad city
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓
๖ รางวัล
๑. เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วจันทร์ทอง
ชื่อผลงาน: หุ่นกระบอก
๒. เด็กหญิงอนัญญา โอชาวัฒน์
ชื่อผลงาน: วิถีชีวิตของชาวพุทธ
๓. เด็กหญิงอรชพร จงสุข
ชื่อผลงาน: เชียงใหม่ 2019
๔. เด็กชายปัณณ์ มิ่งเมือง
ชื่อผลงาน: เพื่อนแท้คือของเล่น
๕. เด็กหญิงสุภจิรา ตันเจริญ
ชื่อผลงาน: ทางผ่านของรถไฟ
๖. เด็กหญิงพิมญา สดุดี
ชื่อผลงาน: ชุมชนรักโลก

ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม
๑ รางวัล
เด็กชายปภพ วิจิตร์ปัญญารักษ์
ชื่อผลงาน: เบียดเบียน
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑
๑ รางวัล
เด็กหญิงภูษณิศา หาขุนทด
ชื่อผลงาน: สเน่ห์โลกใต้ท้องทะเล
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒
๓ รางวัล
๑. เด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ
ชื่อผลงาน: " My Mom "
๒. นายกิตติธัช พละกลาง
ชื่อผลงาน: ความต่างของชนชั้น
๓. นายอรรณพ สัทธศรี
ชื่อผลงาน: รัก รักษ์ ไทย
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓
๖ รางวัล
๑. นายกิตติธัช ศรีสุข
ชื่อผลงาน: นัมเบอร์วัน (ที่1)
๒. เด็กหญิงฉพพรรณรังสี สุวรรณชาติ
ชื่อผลงาน: เผาไหม้ในโลกียะ
…/๓. เด็กหญิงอารียา เพ็งทา

๓. เด็กหญิงอารียา เพ็งทา
๔. เด็กชายวิริยะ วงเวียน
๕. นางสาวอัญชณา ธรรมขันทา
๖. เด็กหญิงผริตา สุขทวี

ชื่อผลงาน:
ชื่อผลงาน:
ชื่อผลงาน:
ชื่อผลงาน:

เด็กหญิง 2019
ขอทาน
สัมพันธภาพแห่งชีวิต
รักลูกยุค4G

รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม
นายภัทรกร จิรวฤนท์
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑
นายโชติวิทย์ เเสงทอง

ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี
๑ รางวัล
ชื่อผลงาน: อนาคตใหม่2.5
๑ รางวัล
ชื่อผลงาน: สามัคคีคือพลัง

รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒
๑. นายธนภัทร ไชยพันนา
๒. นายแน็ทแชนเนียล พิค
๓. นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย

๓ รางวัล
ชื่อผลงาน: ความเป็นมาจากตัวฉัน
ชื่อผลงาน: ลุ่มหลง
ชื่อผลงาน: โรงงานนรก

รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓
๑. นางสาวพราวเดือน เนตรดี
๒. นายพรรษชล เชื้อฉาหลวง
๓. นายธนาดล มองฤทธิ์
๔. นายพรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย
๕. นายศักดา ทิพย์สุข
๖. นางสาวเบญจพร สาธรราช

๖ รางวัล
ชื่อผลงาน:
ชื่อผลงาน:
ชื่อผลงาน:
ชื่อผลงาน:
ชื่อผลงาน:
ชื่อผลงาน:

รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม
นางสาวณัฐธิดา มณีทอน
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑
นายศุภเสกข์ สุวรรณภาญกูร

ระดับอายุ ๒๑ - ๒๕ ปี
๑ รางวัล
ชื่อผลงาน: Don’t tell anyone!!!
๑ รางวัล
ชื่อผลงาน: การแสดงออกภายนอก

รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒
๑. นายปฏิพล สุพรรณพงศ์
๒. นายวันชัย ณรงค์ชัย
๓. นายวสันต์ สมนึก

๓ รางวัล
ชื่อผลงาน: ร่องรอยชีวิต
ชื่อผลงาน: สายสัมพันธ์บรรพชน
ชื่อผลงาน: สัมพันธภาพรูปทรงธรรมชาติ

ร่องรอยความทรงจาวิถีชีวิตตะวันออก
สนุกสนานเบิกบานใจ
ตาโขนสไตล์
ความสุขของคุณครู
วิถีชีวิต
บุญผเวส เทศมหาชาติ

…/รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓
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