โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
นิทรรศการเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันจันทร์และวันอังคาร)
at The National Gallery, Chao Fah Road, Phra Nakhon, Bangkok
June 1-26, 2016 Time 9.00 am - 4.00 pm (except Monday and Tuesday)

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
การแสดงออกทางศิลปะมีปัจจัยสำ�คัญจากความคิด อารมณ์ และความรู้สึก
ซึ่งสะท้อนและถ่ายทอดออกมาอย่างสร้างสรรค์ งานศิลปกรรมนอกจากจะแสดงถึง
ความสวยงามแล้ว ยังเป็นเครื่องมือให้มนุษย์ได้เรียนรู้ในการดำ�เนินชีวิต เป็นการเตือนสติ
ให้รู้ทัน หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี
จากการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ได้เห็นผลงานศิลปะอันบริสทุ ธิ์
ของเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาแสดงออกถึงความพยายามในการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
เนือ้ หาเหล่านัน้ สะท้อนความคิด และความสะเทือนใจในเรือ่ งราวทีเ่ กิดกับตนเองและสังคม
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจ
และเป็นกุญแจสำ�หรับผูใ้ หญ่ทจ่ี ะไขเข้าไปในใจเด็กและเยาวชน เพือ่ ช่วยกันสร้างบุคลิกภาพ
และอนาคตที่ดีงามให้เขาเหล่านั้นต่อไป
กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
ครั้งที่ ๑๑ ประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และขอชื่นชมกับการพัฒนาการทางความคิด
ทักษะเชิงสร้างสรรค์ และการสัง่ สมประสบการณ์ทางศิลปะของเด็กและเยาวชน นอกจาก
จะเป็นที่น่ายินดีในเส้นทางศิลปะที่เด็กและเยาวชน ได้เลือกแล้ว สุนทรียศาสตร์ยังช่วย
ขัดเกลาจิตใจให้เติบโตเป็นผูม้ จี ติ ใจอ่อนโยน และมีรสนิยมอย่างน่าภาคภูมใิ จ อีกทัง้ สามารถ
นำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน สร้างสังคมที่งดงามได้อีกด้วย

นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สารจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่งเข้าประกวดของเด็กและเยาวชนในแต่ละปี
ทำ�ให้เราเห็นทัศนคติ จินตนาการ และมุมมองของเด็กๆ ต่อเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ขารับรูแ้ ละสนใจ
มีความก้าวหน้าและมีพฒ
ั นาการอยูเ่ สมอ ซึง่ เด็กสามารถรับรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว ด้วยนวัตกรรม
ตามยุคสมัย และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กๆ  ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทำ�ให้ผใู้ หญ่ทง่ึ
และประหลาดใจอยูเ่ สมอ โดยผูใ้ หญ่กต็ อ้ งมีหน้าทีอ่ บรม สัง่ สอน ชีแ้ นะ ให้เด็กเข้าใจสิง่ ต่างๆ
ที่จะรับรู้ สนใจ สามารถแสดงออกอย่างถูกต้อง ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตอย่างผู้มีศิลปะ
และมีวัฒนธรรม  
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นเวทีอันทรงเกียรติ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๑๑ แล้ว เวทีนี้เป็นสถานที่ที่จะทำ�ให้
เด็กๆ เกิดความภาคภูมใิ จ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และซาบซึง้ ในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมของชาติมากขึ้นๆ โดยลำ�ดับ

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์   โปษยานนท์
        ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย มีพน้ื ทีใ่ นการ
แสดงความสามารถทางศิลปะ และผ่านกระบวนการคัดเลือกตัดสินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้ร่วมแสดง จะนำ�ไป
จัดแสดงเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชื่นชม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ซึ่งในการ
ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติทผ่ี า่ นมา ๑๐ ครัง้ และครัง้ ที่ ๑๑ ในปี ๒๕๕๙
นีก้ เ็ ช่นเดียวกัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จไปทรงเปิดการแสดงนิทรรศการ ประทานรางวัล
และทอดพระเนตรนิทรรศการ เป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้แก่เด็กและเยาวชน
ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ทุกๆคน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และบุคคลอื่นๆที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมเด็ก
และเยาวชน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการส่งผลงานเข้าประกวด ทำ�ให้มีผลงาน
ที่มีคุณภาพส่งเข้าประกวดจำ�นวนมาก ถือเป็นการส่งเสริมให้วงการศิลปะเจริญก้าวอย่าง
มั่นคงต่อไป
							
นายสิริชัยชาญ  ฟักจำ�รูญ
                                       อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นิทรรศการ

ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่

๑๑

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาศิลปะของเด็กและเยาวชนไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์ศลิ ปะตลอดมา ศิลปินทีม่ ชี อ่ื เสียงจนเป็นทีย่ อมรับทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในระดับเด็กและเยาวชนมาก่อน  
การประกวดศิลปกรรมทำ�ให้เกิดการพัฒนาทักษะ  แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ จนเป็นผลสัมฤทธิ์แก่เด็กและ
เยาวชนของชาติ  ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติจำ�นวนมาก
โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการทีส่ นับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความ
คิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่าง
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙ มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึง่ เป็นการวางรากฐานทีด่ ขี องการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน
การประกวดมีระเบียบดังต่อไปนี้
๑. ประเภทผลงานศิลปกรรม
ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผลงานสร้างสรรค์
ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและแสดงที่ใดมาก่อน โดยสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานประเภทต่างๆ ดังนี้
๑.๑  จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีนำ� ้ สีนำ�้ มัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ  
๑.๒  ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
๑.๓  ภาพพิมพ์ (Print) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
๑.๔  สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
๑.๕  วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ
๒. ขนาดผลงานศิลปกรรม
๒.๑  ผลงานทีม่ ลี กั ษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) และผลงาน
ที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน) ในระดับอายุ ดังนี้
๒.๑.๑  ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
๒.๑.๒  ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
๒.๑.๓  ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
๒.๒  ผลงานทีม่ ลี กั ษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๓๐๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) และผลงาน
ที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๓๐๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน) ในระดับอายุ ดังนี้      
๒.๒.๑  ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี ๒.๒.๒  ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
๓. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
๓.๑ ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
๓.๒ ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
๓.๓ ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี     
๓.๔ ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ป
๓.๕ ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับนับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด

๕
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๔. การส่งผลงานเข้าประกวด
๔.๑  ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ www.bpi.ac.th/artcontest/
พร้อมส่งหลักฐานให้ครบถ้วนแนบมากับผลงาน ด้วยตนเอง มิเช่นนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะรับผลงานของท่านไม่ได้
๔.๒  ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น พร้อมภาพถ่ายผลงาน ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว (พร้อมชื่อผลงานด้านหลังภาพ)
๔.๓  จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
๔.๔  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา
ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครอง
๔.๕  ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งของทางไปรษณีย์เป็นวันแรกของการรับสมัคร
๔.๖  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย
๔.๗  ผูส้ ง่ ผลงานสามารถสมัครได้ท่ี www.bpi.ac.th/artcontest/ และดาวน์โหลดระเบียบการได้ท่ี www.bpi.ac.th
๔.๘  การส่งผลงาน  
๔.๘.๑  ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี – ระดับอายุ ๑๖ ปี  
          
- ส่งผลงานจริงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔.๘.๒  ระดับอายุ ๑๗ – ๒๕ ปี  
          
- ส่งผลงานในรูปแบบ VCD, DVD และ CD (J-PEG) ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ส่งได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำ�บล		
  ศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
    
          
- คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินคัดเลือกผลงานจาก VCD, DVD และ CD (J-PEG)
  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
    
          
- ประกาศผลคัดเลือกผลงานจาก VCD, DVD และ CD (J-PEG) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
  ทางเวปไซด์ www.bpi.ac.th  
          
- ส่งผลงานจริงจากผลงานในรูปแบบ VCD, DVD และ CD (J-PEG) ที่ผ่านการคัดเลือก
  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามสถานทีท่ ก่ี �ำ หนดในข้อ ๑๐
๔.๙   ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔.๑๐ การประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔.๑๑ การจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
๕. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
ผลงานศิลปกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัลจะตกเป็นสมบัตขิ องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรม
ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้ง
สารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท รวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการทำ�ซ้ำ�ดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป
๖. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำ�นวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน คือ
๖.๑   นายธงชัย  รักปทุม
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
๖.๒   นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
๖.๓   ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
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๖.๔   พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์
๖.๕   รองศาสตราจารย์เลิศ  อานันทนะ
๖.๖   นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์
๖.๗   รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี
๖.๘   รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข
๖.๙   นายสาคร  โสภา
๖.๑๐ นายพนม  พรกุล
๖.๑๑ นายสังคม  ทองมี
๖.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์์เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์
๖.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์
๖.๑๔ นายอำ�มฤทธิ์  ชูสุวรรณ
๖.๑๕ นายเด่น  หวานจริง
๖.๑๖ นายบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ               
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
อาจารย์ประจำ�คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๑๗ นายบุญพาด  ฆังคะมะโน   
๖.๑๘ รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ
๗. การตัดสินการประกวด
การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแยกตามระดับแต่ไม่แยกประเภท และผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สุด
จะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร
๘. รางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับอายุ โดยกำ�หนดรางวัล ดังนี้
๘.๑  ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล
๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
  ๘,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ
  ๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ           ๓,๐๐๐ บาท
๘.๒  ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล
๑๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ
  ๗,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ          ๔,๐๐๐ บาท
๘.๓  ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล  
๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
๑๒,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ        ๙,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ        ๕,๐๐๐ บาท

๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

๘.๔  ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล  
๓๓,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ
๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ
  ๖,๐๐๐ บาท
๘.๕  ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล  
๗๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
๓๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ       ๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ       ๑๐,๐๐๐ บาท
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และประกาศนียบัตร  ผู้ร่วมแสดงผลงานจะได้รับประกาศนียบัตร
๙. การรับผลงานคืน
ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้ร่วมแสดงสามารถรับผลงานคืนได้ท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙
หมู่ที่ ๓ ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ส่วนผลงานที่ได้รับเข้าร่วมแสดงสามารถรับคืนผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุด
ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับผลงานคืนด้วยตนเองหรือมอบผู้รับแทน หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืนภายในวันและ
เวลาที่กำ�หนด ให้ถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้น ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะพิจารณา
ดำ�เนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
๑๐. สถานที่ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ตามสถานที่ดังนี้
๑๐.๑ ส่วนกลาง
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖ ต่อ ๓๑๕, ๓๕๒, ๓๐๒ โทรสาร ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๐  www.bpi.ac.th
- วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐
               
  โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๔๐๑๓ http://cfa.bpi.ac.th    
๑๐.๒ ส่วนภูมิภาค
- วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๖ หมูท่ ่ี ๔ ถนนมาลัยแมน ตำ�บลรัว้ ใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๕ ๕๓๗๐ โทรสาร ๐ ๓๕๕๔ ๕๗๕๐ http://cfasp.bpi.ac.th
- วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๐๐ หมูท่ ่ี ๒ ถนนนคร – นพพิต� 
ำ ตำ�บลทอนหงส์ อำ�เภอพรหมคีรี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖  
  http://cfans.bpi.ac.th
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ผลการตัดสิน

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
เด็กหญิงภิมวรีย์  ดวงแดง
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงธนัญชนก  รูปสม
เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียบฤทธิ์
เด็กหญิงชนัญธิดา ปองไป
เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง
รางวัลชมเชย
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขขำ�
เด็กหญิงภรณ์อรุณา  รุ่งสิตา
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ
ร่วมแสดง
เด็กหญิงปวริศา  ไกลถิ่น
เด็กหญิงภัทรภร  ธนัทวรวาณิชกุล
เด็กหญิงเอมมิกา  บุญสวัสดิ์
เด็กหญิงชุติมน  พุ่มทอง
เด็กหญิงจิณณานิจ  รุ่งสิตา
เด็กหญิงปวริศา  อ่อนละออ
เด็กหญิงศุภากร  อ่างคำ�
เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วหานาม
เด็กหญิงภูริชญา  แก้วสองสี
เด็กชายอภิมงคล  อินทร์สระแก้ว
เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจันทร์
เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์พิทักษ์
เด็กหญิงอรกัญญา  ตันศิริ
เด็กหญิงภัทรกร  นิลวรรณาภา์
เด็กหญิงเขมิสรา  กลมเลี่ยม
เด็กหญิงขนิษฐ์  สีทา
เด็กชายศิร์กานต์  จานทอง
เด็กชายทนิตสร  รัตนรัตน์
เด็กชายทนิตสร  รัตนรัตน์
เด็กชายธนวัฒน์  เจิมวรรธนะ
เด็กชายเดโชดิษฐ์  อธิชโย
เด็กหญิงภัทรภร  โอภานุรักษธรรม
เด็กชายปริยวิศว์  สิงห์โทราช

๑๑

ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
ชื่อผลงาน  แผ่นดินเดียวกันบ้านฉันบ้านเธอ
ชื่อผลงาน  เดินกะลา ขี้ม้าก้านกล้วย
ชื่อผลงาน  ไปวัดทำ�บุญ
ชื่อผลงาน  ความสุขในชนบท
ชื่อผลงาน  ทอผ้า
ชื่อผลงาน  การละเล่นต่างยุค
ชื่อผลงาน  หมู่บ้านคิมซี
ชื่อผลงาน  หนูเกิดปีกระต่าย
ชื่อผลงาน  สวนนำ�้
ชื่อผลงาน  ต้นกล้าแห่งรัก
ชื่อผลงาน  งานวัด งานบุญ
ชื่อผลงาน  เจ้าไก่โต้ง
ชื่อผลงาน  พี่ช้างสายรุ้ง
ชื่อผลงาน  ช้างแสนสนุก สร้างสุขให้โลก
ชื่อผลงาน  แป้งหอม กับบ้านแมว
ชื่อผลงาน  เพื่อนรัก ผู้ภักดี
ชื่อผลงาน  พี่ม้าใจดี
ชื่อผลงาน  สวนสัตว์ของแพร
ชื่อผลงาน  ป่าคือบ้าน
ชื่อผลงาน  เงือกน้อยน่ารัก
ชื่อผลงาน  มารผจญ
ชื่อผลงาน  โจรกระชากเป๋า
ชื่อผลงาน  ขี่ควายริมนำ�้
ชื่อผลงาน  ผีตาโขน
ชื่อผลงาน  นกน้อย สายใยรัก
ชื่อผลงาน  “คนเลี้ยงช้าง”
ชื่อผลงาน  ความคิดแห่งความศรัทธา
ชื่อผลงาน  สวนสัตว์
ชื่อผลงาน  ปีวอกงอกงาม
ชื่อผลงาน  สุขใจที่บ้านเรา
ชื่อผลงาน  แม่ลูกผูกพันธ์
ชื่อผลงาน  สังคมสร้างภาพ
๙

เด็กหญิงอรชพร  จงสุข
เด็กหญิงอชิรญา  อัตถศาสตร์
เด็กชายรวิพล  สูงสิงห์ทอง
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่วงเจริญ
เด็กชายณัฐเนตร  ภูศรี
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
เด็กหญิงจันทกานต์  หาญพิชานันท์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ
เด็กหญิงณัชชา  จริยสาพร
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กชายพู่กัน  สร่องศรี
เด็กชายรัชพล  สุภาพ
เด็กชายกฤช  ฮวบเอี่ยม
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงภควรรณ  ชาญประเสริฐกิจ
เด็กชายชวณัฐ  ธีรนันทวาณิช
เด็กหญิงจุฑามณี  คำ�ดำ�
ร่วมแสดง
เด็กชายพู่กัน  สร่องศรี
เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค์
เด็กหญิงนีรชา  เจริญชัยสมบัติ
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ตุ้ยวงค์์
เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นฉำ�่
เด็กชายภีมเดช  สีหราช
เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ
เด็กหญิงสุภัสสรา  นุวงค์
เด็กชายสถาพร  สวนแก้วู
เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขใส
เด็กหญิงสรชา  วงศ์สุวรรณ
เด็กชายพศิน  วงษาไฮ
เด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข
เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตอารีย์
เด็กหญิงอารยา  เจริญสุข
เด็กชายวราฆา  นิลลาวรรณาภา
เด็กชายธรรพ์ธีรธรณ์  ธรรมเรืองฤทธิ์
เด็กชายสิรภัทร  หงษ์ทอง
เด็กชายภิเษก  ไชยแจ่มจันทร์
เด็กหญิงพศิกา  เกตุจันทร์
๑๐

ชื่อผลงาน  ทางเดินชีวิต
ชื่อผลงาน  ผลิดอกออกผล
ชื่อผลงาน  โมโห
ชื่อผลงาน  ทุ่งแห่งฝัน วันแห่งสุข
ชื่อผลงาน  ออกกำ�ลังกายกันนะ
ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
ชื่อผลงาน  ร้านเหล้า
ชื่อผลงาน  ไฟป่า
ชื่อผลงาน  บ้านฉันอุดมสมบูรณ์
ชื่อผลงาน  นกในเมือง
ชื่อผลงาน  ฝูงนก
ชื่อผลงาน  ยักษ์
ชื่อผลงาน  “อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”
ชื่อผลงาน  สีสันของปลา
ชื่อผลงาน  เหตุการณ์ชายแดนใต้
ชื่อผลงาน  ความรักของแม่หมู
ชื่อผลงาน  ประทานพร
ชื่อผลงาน  พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์
ชื่อผลงาน  กระซิบรักบรรลือโลก
ชื่อผลงาน  กรุงเทพฯ
ชื่อผลงาน  แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ชื่อผลงาน  ส่ง....ความสุขไปอวกาศ
ชื่อผลงาน  ความพอเพียง
ชื่อผลงาน  หมดอิสระภาพ
ชื่อผลงาน  แมว
ชื่อผลงาน  อย่าขายหนูเลย
ชื่อผลงาน  ไม้แปรรูป
ชื่อผลงาน  วัยเรียนวัยรุ่น
ชื่อผลงาน  วิถีแห่งพุทธ
ชื่อผลงาน  วิถีไทย
ชื่อผลงาน  เมืองในฝัน
ชื่อผลงาน  ธรรมะ - กฐิน
ชื่อผลงาน  ดินแดนแคนดี้
ชื่อผลงาน  กอด ๑
ชื่อผลงาน  ตากหมึกคึกคัก

เด็กหญิงวิลาสิณี  บุนนาค
เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย
เด็กหญิงจีระนันท์  สุขอนันต์
เด็กหญิงลดาวัลย์  มนตรี
เด็กหญิงสิริรัช  รัตตมณี
เด็กหญิงกานติมา  โรจน์วิบูลย์ชัย
เด็กชายจิรภัทร  ปลั่งพงษ์พันธ์
เด็กชายพชร  ฉำ�่ เจริญ
เด็กชายปิโยรัฐ  ตุ้มภู่
เด็กหญิงสิตานัน  วิวัฒน์สาครกุล
เด็กชายพชธกร  เบ็ญจรัตน์
เด็กหญิงวรกาญจน์  หิรัญกิติศักดิ์
เด็กหญิงพัชรพร  เพชรเกตุ
เด็กหญิงโศจิรัตน์  จ่าแก้ว
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วจันทร์ทอง
เด็กชายพรหมพิริยะ  พลายด้วย
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
นายชยากร  อ่อนบาง
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงปทิตตา  ธรรมจันทร์์
นายทิวทัศน์  คะนะมะ
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายจิรภัทร  ตรีรัตนธำ�รง
เด็กชายกตัญญู  วัฒนาประดิษฐชัย
นายพลวัฒน์  สามิดี
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  อรัญวาสน์
เด็กชายศรชัช  สังฆ์สุข
นางสาวมณีรัตน์  รัตนสุภา
ร่วมแสดง
เด็กชายชัยธวัช  พฤทธิพงษ์
นางสาวญัฐพร  ศรียาภรณ์
เด็กชายนันน์นนิน  เรืองยังมี
นางสาวกาญจนาพร  ชูเมือง
นางสาวณัฏฐา  พัชรเวทิน
เด็กหญิงอารยา  เตชะวงษ์ฉิมพลี
เด็กชายธเนษฐ  รัตนรัตน์
เด็กชายก้องภพ  แสงแก้ว
เด็กหญิงวิกาวี  รัตตมณี

ชื่อผลงาน  บูรณะพระพุทธรูป
ชื่อผลงาน  Unseen Andaman
ชื่อผลงาน  ธรรมชาติกลืนเมือง
ชื่อผลงาน  ยึดติด
ชื่อผลงาน  ความสุขของคนไทย เชียร์บอลไทย ไปบอลโลก
ชื่อผลงาน  สมดุลไม่สมดุล
ชื่อผลงาน  ไดโนเสาร์ จุลสิคเวิลด์
ชื่อผลงาน  ความคิด
ชื่อผลงาน  ผมชอบสะสมรถของเล่น
ชื่อผลงาน  เพื่อนรัก
ชื่อผลงาน  เห่อกระแส
ชื่อผลงาน  โอกาส
ชื่อผลงาน  เพลงกล่อมเด็กภาคใต้
ชื่อผลงาน  สิ่งที่กำ�ลังจะเลือนหาย
ชื่อผลงาน  ความสุขภายในบ้าน
ชื่อผลงาน  หนีกันเถิดเรา
ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
ชื่อผลงาน  สังคมมนุษย์
ชื่อผลงาน  Rhythm of Happiness
ชื่อผลงาน  สติ สมาธิ ปัญญา
ชื่อผลงาน  เส้นและโครงสร้าง
ชื่อผลงาน  เก่าไป ใหม่มา
ชื่อผลงาน  กิน อยู่
ชื่อผลงาน  ใต้จักรเย็บผ้าของแม่
ชื่อผลงาน  นรก
ชื่อผลงาน  ความสุขของคนไทย
ชื่อผลงาน  หนังใหญ่วัดบ้านดอน
ชื่อผลงาน  ไม่สมดุล
ชื่อผลงาน  App
ชื่อผลงาน  ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมไทย
ชื่อผลงาน  ความงดงามของธรรมชาติ
ชื่อผลงาน  จีจี้...ลูกแม่
ชื่อผลงาน  กามสุขัลลิกานุโยค
ชื่อผลงาน  ปากกัดตีนถีบ
ชื่อผลงาน  มหันตภัยภัยแล้ง
๑๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

นางสาวกรกมล  อานมณีี
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ธนากรวัจน์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
นายณัฐวุฒิ  ธรรมเรืองฤทธิ์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นายพรดนัย  วัฒนาประดิษฐชัย
นางสาวกมลวรรณ  คำ�ดำ�
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายวิรัตน์  เอกปัจชา
นางสาวธมลวรรณ  ลวพิมล
นายประวิทย์  บุญเกษม
รางวัลชมเชย
นายศุภกร  จินต์ภาณี
นายธนากรณ์  ศรีวารี
นายเกียรติภัฎ  โต๊ะปลื้ม
ร่วมแสดง
นางสาวศิริรัตน์  สามงามทอง
นายภฤศชัย  หอมช่วงทรัพย์
นายศุภกร ผ่านวงษ์
นายภัทร  ทองขจร
นางสาวอธิปัตย์  พุกศรีสุข
นายเจนณรงค์  พุฒิสาร
นายอัษฎา  ศรีมาวงศ์
นายกฤษฎา  สวามิตร
นายอรรถพล  บุญสันต์
นายอภิชาติ  วาหะมงคล
นายอภิชาติ  วาหะมงคล
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
นายกัมพล  มุ่งงาม
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นายไชยันต์  นิลบล
นางสาวชลนัฐฐา  แก้วกนก
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นางสาวอรพรรณ  พินชนะ
นายปนิพันธ์  จันทร์วิบูลย์
นายเกรียงไกร  แก้วสุวรรณ
๑๒

ชื่อผลงาน  (ฆ่า)นิยมสังคม
ชื่อผลงาน  พอเพียง.พอใจ.ใจเป็นสุข..หมายเลข ๑
ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี
ชื่อผลงาน  ความสุขอยู่ที่ใจ
ชื่อผลงาน  มนุษย์
ชื่อผลงาน  ความงามข้ามกาลเวลา ๘ : ๐๐
ชื่อผลงาน  ฉากสุดท้าย
ชื่อผลงาน  สุขที่บ้าน
ชื่อผลงาน  สร้างตน
ชื่อผลงาน  แรงบันดาลใจ
ชื่อผลงาน  อำ�นาจของสี
ชื่อผลงาน  บ้าน
ชื่อผลงาน  ไก่ชน
ชื่อผลงาน  ฉันผิดอะไร
ชื่อผลงาน  หลง-ทาง
ชื่อผลงาน  ย่า
ชื่อผลงาน  จิตใต้สำ�นึกจู่โจม
ชื่อผลงาน  หาเช้ากินคำ�่
ชื่อผลงาน  เหนือสูง
ชื่อผลงาน  สีสันอัมพวา
ชื่อผลงาน  บ้านริมนำ�้
ชื่อผลงาน  ความปรารถนา
ชื่อผลงาน  คนึงถึง
ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
ชื่อผลงาน  เครน
ชื่อผลงาน  สภาวะหลับใหล ๑
ชื่อผลงาน  คน-ละ-คำ�
ชื่อผลงาน  ความจำ�เป็นในการใช้ชีวิต
ชื่อผลงาน  วังวนแห่งรัก
ชื่อผลงาน  วัดบพิตร
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รางวัลชมเชย
นายนัทธพงศ์  ธุระชาติ
นางสาวสุวิมล  สุขสำ�ราญ
นายกฤษดา  นาเมือง
ร่วมแสดง
นายศุภณัฐ  ลาดศิลป์
นายชัชชัย  เชื้อสายดวง
นายคณัติ  ไสวดี
นายเอกชัย  เจียนกระโทก
นายอนันต์ยศ  จันทร์นวล
นางสาวกานต์มณี  บุญจูง
นายชินวัตร  บุญมาก
นายธีระพล  รินทร
นายอรุณศักดิ์  เผ่าภูรี
นายวัชรพงษ์  ขุนอาจ
นายเทิดธันวา  คะนะมะ
นายสาคร  วงษ์ราชสีห์
นางสาวอัจฉรา  ทวีพันธ์
นายสุวิชา  อาวาส
นายสหรัฐ  บุญลำ�้
นายอาษาหชัย  มีหอม
นางสาวอัญมณี  คงชีพา
นายพิษณุ  วงศ์วิไลพิสิฐ
นางสาวศิริภัทร  ต่ายคง
นายพัลลภ  วงศ์วิไพิสิฐ
นางสาวฐปนรรฆ์  เพียรสุวรรณ
นายชัยณรินทร์  เหมทานนท์
นายธวัชชัย  โตขำ�
นายสหรัฐ  พิชญานุรัตน์
นายพรประสิทธิ์  ไชยเลิศ
นายชยันต์  ส่างกอน
นางสาวกนกวรรณ  เชาวน์ดี
นายณัฐวัตร  โยธาดี
นายประเชิญ  เหลาฤทธิ์
นายกลวัชร  อินทร์ก้อนวงค์
นางสาวชุติมา  โสดามรรค
นายวชิรภัทร  สมศรี
นายวิธิวุฒิ  แสงอุทัย
นายอามีรูน  บาโง
นายคณพศ  สารักษ์
นายอดิศร  แหล๊ะแอ

ชื่อผลงาน  สายสัมพันธ์ระหว่างสายนำ�้ กับความรู้สึก
ชื่อผลงาน  Breakpoints Life
ชื่อผลงาน  ปฏิสัมพันธ์ที่หายไป
ชื่อผลงาน  “แรงบันดาลใจจากเกาะพะลวย”
ชื่อผลงาน  เอาตัวรอด
ชื่อผลงาน  จินตภาพแห่งมลภาวะ
ชื่อผลงาน  บ้านเเม่สมหมาย
ชื่อผลงาน  เนื้ออันโอชะ
ชื่อผลงาน  จิตซ้อนเร้น หมายเลข ๒
ชื่อผลงาน  หมู่บ้านประมง
ชื่อผลงาน  ใต้เสื่อ
ชื่อผลงาน  ทำ�บุญ
ชื่อผลงาน  shv’rit
ชื่อผลงาน  วัยวุ่น
ชื่อผลงาน  พุทธโลกวิวรณปาฏิหาริย์
ชื่อผลงาน  สีสันความอ่อนหวานของมวลดอกไม้
ชื่อผลงาน  การเข้ามาแทนที่วิถีเดิม หมายเลข ๒
ชื่อผลงาน  วิ่งเล่นกับจินตนาการ
ชื่อผลงาน  สิ่งสำ�คัญ
ชื่อผลงาน  Moment of Hair no.2
ชื่อผลงาน  บูรณะ
ชื่อผลงาน  เธอจ๋า...ฉันขอใช้สิทธิ์
ชื่อผลงาน  ศรัทธาหรือมายา
ชื่อผลงาน  ร่องรอย
ชื่อผลงาน  วิถีคนเมือง
ชื่อผลงาน  เหนื่อย
ชื่อผลงาน  ขณะหนึ่งของอารมณ์
ชื่อผลงาน  Dissatisfy 1
ชื่อผลงาน  จินตนาการจากป่าหิมพานต์ ๔
ชื่อผลงาน  “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์”
ชื่อผลงาน  ตังเก
ชื่อผลงาน  สภาวะความไม่มั่นคงของชีวิต
ชื่อผลงาน  เพลงรัก
ชื่อผลงาน  ความทรงจำ�จากครอบครัว ๐๒
ชื่อผลงาน  ชีวยนต์
ชื่อผลงาน  “รถลุงศรี”
ชื่อผลงาน  สันติภาพ
ชื่อผลงาน  การเคลื่อนไหวของจินตนาการและกลไก
ชื่อผลงาน  เมล็ดพันธุ์ยาง ๒
๑๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑
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ภาพบรรยากาศการตัดสินผลงาน
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่

๑๑

ผลงานรางวัล
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ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง

เด็กหญิงภิมวรีย์ ดวงแดง
ชื่อภาพ : แผ่นดินเดียวกันบ้านฉันบ้านเธอ
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ผสม

๑๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว
ชื่อภาพ : ไปวัดทำ�บุญ
ขนาด : ๘๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : การขูดสีชอล์คสร้างสรรค์

๑๘
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม
ชื่อภาพ : เดินกะลา ขี้ม้าก้านกล้วย
ขนาด : ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

๑๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง

เด็กหญิงณัฐกฤตา เทียบฤทธิ์
ชื่อภาพ : ความสุขในชนบท
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ , วาดเส้นปากกาบนกระดาษ

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กหญิงชนัญธิดา ปองไป
ชื่อภาพ : ทอผ้า
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

๒๐
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอินทิพร สู่คง
ชื่อภาพ : การละเล่นต่างยุค
ขนาด : ๘๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค, สีไม้

รางวัลชมเชย

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขขำ�
ชื่อภาพ : หมู่บ้านคิมซี
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีเมจิก

๒๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑
รางวัลชมเชย

เด็กหญิงภรณ์อรุณา รุ่งสิตา
ชื่อภาพ : หนูเกิดปีกระต่าย
ขนาด : ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงพัทธนันท์ เสรีกิจเจริญ
ชื่อภาพ : สวนนำ�้
ขนาด : ๘๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค, สีไม้
๒๒
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ระดับอายุ ๙-๑๒ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง

เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์
ชื่อภาพ : ร้านเหล้า
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์, ดินสอดำ�

๒๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ
ชื่อภาพ : ไฟป่า
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์, ดินสอดำ�
๒๔
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

เด็กหญิงณัชชา จริยสาพร
ชื่อภาพ : บ้านฉันอุดมสมบูรณ์
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีเมจิก, สีไม้, สีทองอะครีลิค

๒๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงินทองแดง
เด็กชายพู่กัน สร่องศรี
ชื่อภาพ : นกในเมือง
ขนาด : ๙๘ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คบนกระดาษสา

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงินทองแดง
เด็กชายรัชพล สุภาพ
ชื่อภาพ : ฝูงนก
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

๒๖
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงินทองแดง
เด็กชายกฤช ฮวบเอี่ยม
ชื่อภาพ : ยักษ์
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ
ชื่อภาพ : “อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”
ขนาด : ๙๒ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีผสมและปากกาบนแผ่นไม้

๒๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑
รางวัลชมเชย

เด็กหญิงจุฑามณี คำ�ดำ�
ชื่อภาพ : เหตุการณ์ชายแดนใต้
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์, ดินสอดำ�

รางวัลชมเชย

เด็กชายชวณัฐ ธีรนันทวาณิช
ชื่อภาพ : สีสันของปลา
ขนาด : ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค
๒๘
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ระดับอายุ ๑๓-๑๖ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง

นายชยากร อ่อนบาง
ชื่อภาพ : สังคมมนุษย์
ขนาด : ๑๑๕ x ๙๕ x ๘๕ เซนติเมตร
เทคนิค : แกะสลักไม้สัก, ประกอบไม้, ฉลุไม้
๒๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

เด็กหญิงปทิตตา ธรรมจันทร์
ชื่อภาพ : Rhythm of Happiness
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ x ๖๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ปั้นกระดาษทิชชู่, เปเปอร์มาเช่

๓๐
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นายทิวทัศน์ คะนะมะ
ชื่อภาพ : สติ สมาธิ ปัญญา
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

๓๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายจิรภัทร ตรีรัตนธำ�รง
ชื่อภาพ : เส้นและโครงสร้าง
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ไม้ ลวด สีฉาบดิบ

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง

เด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
ชื่อภาพ : เก่าไป ใหม่มา
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๓๒
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายพลวัฒน์ สามิดี
ชื่อภาพ : กิน อยู่
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงธรณ์ธันย์ อรัญวาสน์
ชื่อภาพ : ใต้จักรเย็บผ้าของแม่
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม
๓๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑
รางวัลชมเชย

เด็กชายศรชัช สังฆ์สุข
ชื่อภาพ : นรก
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์, ดินสอดำ�

รางวัลชมเชย

นางสาวมณีรัตน์ รัตนสุภา
ชื่อภาพ : ความสุขของคนไทย
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

๓๔
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ระดับอายุ ๑๗-๒๐ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
นายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
ชื่อภาพ : ความสุขอยู่ที่ใจ
ขนาด : ๒๓๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค

๓๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

นายพรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย
ชื่อภาพ : มนุษย์
ขนาด : ขนาดผันแปรได้ไม่เกิน 3 เมตร
เทคนิค : สื่อผสม

๓๖
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

นางสาวกมลวรรณ คำ�ดำ�
ชื่อภาพ : ความงามข้ามกาลเวลา ๘ : ๐๐
ขนาด : ๑๒๒ x ๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut)

๓๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายประวิทย์ บุญเกษม
ชื่อภาพ : สร้างตน
ขนาด : ๒๑๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นางสาวธมลวรรณ ลวพิมล
ชื่อภาพ : สุขที่บ้าน
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๙๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เย็บปักผ้า
๓๘
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายวิรัตน์ เอกปัจชา
ชื่อภาพ : ฉากสุดท้าย
ขนาด : ๑๙๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

รางวัลชมเชย

นายศุภกร จินต์ภาณี
ชื่อภาพ : แรงบันดาลใจ
ขนาด : ๒๑๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

๓๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑
รางวัลชมเชย

นายธนากรณ์ ศรีวารี
ชื่อภาพ : อำ�นาจของสี
ขนาด : ๒๐๐ x ๑๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

รางวัลชมเชย

นายเกียรติภัฎ โต๊ะปลื้ม
ชื่อภาพ : บ้าน
ขนาด : ๑๖๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน
๔๐
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ระดับอายุ ๒๑-๒๕ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
นายกัมพล มุ่งงาม
ชื่อภาพ : เครน
ขนาด : ๒๐๐ x ๑๕๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ประกอบไม้, เหล็ก

๔๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นางสาวชลนัฐฐา แก้วกนก
ชื่อภาพ : คน-ละ-คำ�
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Woodcut

๔๒
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

นายไชยันต์ นิลบล
ชื่อภาพ : สภาวะหลับใหล ๑
ขนาด : ๙๐ x ๒๒๐ x ๓๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : หล่อเรซิ่น แปะสังกะสี
๔๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายปนิพันธ์ จันทร์วิบูลย์
ชื่อภาพ : วังวนแห่งรัก
ขนาด : ๑๕๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

๔๔

นางสาวอรพรรณ พินชนะ
ชื่อภาพ : ความจำ�เป็นในการใช้ชีวิต
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๕๐ x ๗๕ เซนติเมตร
เทคนิค : เครื่องเคลือบดินเผา
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายเกรียงไกร แก้วสุวรรณ
ชื่อภาพ : วัดบพิตร
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เย็บปัก

รางวัลชมเชย

นายนัทธพงศ์ ธุระชาติ
ชื่อภาพ : สายสัมพันระหว่างสายนำ�้ กับความรู้สึก
ขนาด : ๘๓ x ๔๐ x ๔๘ เซนติเมตร
เทคนิค : แกะสลักหินอ่อน
๔๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

รางวัลชมเชย

นายกฤษดา นาเมือง
ชื่อภาพ : ปฏิสัมพันธ์ที่หายไป
ขนาด : แปรผันตามพื้นที่
เทคนิค : หลอม, ประกอบวัสดุ

รางวัลชมเชย

นางสาวสุวิมล สุขสำ�ราญ
ชื่อภาพ : Breakpoints Life
ขนาด : ๘๐ x ๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

๔๖

ผลงานร่วมแสดง
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ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี

เด็กหญิงชุติมน พุ่มทอง
ชื่อภาพ : พี่ช้างสายรุ้ง
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์
ชื่อภาพ : เจ้าไก่โต้ง
ขนาด : ๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คและพิมพ์ภาพด้วยมือ

เด็กชายศิร์กานต์ จานทอง
ชื่อภาพ : “คนเลี้ยงช้าง”
ขนาด : ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์บนกระดาษ

เด็กหญิงปวริศา ไกลถิ่น
ชื่อภาพ : ต้นกล้าแห่งรัก
ขนาด : ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปรเตอร์
๔๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

เด็กหญิงจิณณานิจ รุ่งสิตา
ชื่อภาพ : ช้างแสนสนุก สร้างสุขให้โลก
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

เด็กหญิงปวริศา อ่อนละออ
ชื่อภาพ : แป้งหอม กับบ้านแมว
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงศุภากร อ่างคำ�
ชื่อภาพ : เพื่อนรัก ผู้ภักดี
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงวรวรรณ แก้วหานาม
ชื่อภาพ : พี่ม้าใจดี
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

๕๐
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เด็กหญิงภูริชญา แก้วสองสี
ชื่อภาพ : สวนสัตว์ของแพร
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กชายอภิมงคล อินทร์สระแก้ว
ชื่อภาพ : ป่าคือบ้าน
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทร์พิทักษ์
ชื่อภาพ : มารผจญ
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์, สีชอล์ค

เด็กหญิงอัญชิสา ใจจันทร์
ชื่อภาพ : เงือกน้อยน่ารัก
ขนาด : ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม
๕๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

เด็กหญิงภัทรกร นิลวรรณาภา
ชื่อภาพ : ขี่ควายริมนำ�้
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงอรกัญญา ตันศิริ
ชื่อภาพ : โจรกระชากเป๋า
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์
ชื่อภาพ : สวนสัตว์
ขนาด : ๙๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงขนิษฐ์ สีทา
ชื่อภาพ : นกน้อย สายใยรัก
ขนาด : ๙๐ x ๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เย็บปัก, สีอะคริลิคบนผ้าใบ

๕๒
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เด็กหญิงภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล
ชื่อภาพ : งานวัด งานบุญ
ขนาด : ๕๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค
เด็กหญิงอชิรญา อัตถศาสตร์
ชื่อภาพ : ผลิดอกออกผล
ขนาด : ๓๗.๕ x ๒๗.๕ เซนติเมตร
เทคนิค : เทคนิคผสม

เด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์
ชื่อภาพ : ความคิดแห่งความศรัทธา
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงเขมิสรา กลมเลี่ยม
ชื่อภาพ : ผีตาโขน
ขนาด : ๙๐ x ๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค
๕๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ
ชื่อภาพ : ปีวอกงอกงาม
ขนาด : ๙๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ผสม

เด็กหญิงภัทรภร โอภานุรักษธรรม
ชื่อภาพ : แม่ลูกผูกพันธ์
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เทคนิคผสม
๕๔

เด็กชายเดโชดิษฐ์ อธิชโย
ชื่อภาพ : สุขใจที่บ้านเรา
ขนาด : ๗๙ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์และสีอะคริลิค

เด็กชายรวิพล สูงสิงห์ทอง
ชื่อภาพ : โมโห
ขนาด : ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ และสีชอล์ค
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เด็กหญิงอรชพร จงสุข
ชื่อภาพ : ทางเดินชีวิต
ขนาด : ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : เทคนิคผสม

เด็กชายปริยวิศว์ สิงห์โทราช
ชื่อภาพ : สังคมสร้างภาพ
ขนาด : ๗๖ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : เทคนิคผสม

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พ่วงเจริญ
ชื่อภาพ : ทุ่งแห่งฝัน วันแห่งสุข
ขนาด : ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : เทคนิคผสม

เด็กชายณัฐเนตร ภูศรี
ชื่อภาพ : ออกกำ�ลังกายกันนะ
ขนาด : ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์
๕๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

ระดับอายุ ๙-๑๒ ปี

เด็กชายพู่กัน สร่องศรี
ชื่อภาพ : ความรักของแม่หมู
ขนาด : ๘๐ x ๑๑๔ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คบนกระดาษสา

เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกตุ
ชื่อภาพ : เพลงกล่อมเด็กภาคใต้
ขนาด : ๙๐ x ๑๔๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค
๕๖

เด็กหญิงนีรชา เจริญชัยสมบัติ
ชื่อภาพ : พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์
ขนาด : ๖๐ x ๘๐ x ๕๔ เซนติเมตร
เทคนิค : โมเดลจำ�ลอง
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เด็กหญิงพศิกา เกตุจันทร์
ชื่อภาพ : ตากหมึกคึกคัก
ขนาด : ๕๖ x ๗๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงวิลาสิณี บุนนาค
ชื่อภาพ : บูรณะพระพุทธรูป
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขใส
ชื่อภาพ : แมว
ขนาด : ๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เทคนิคผสม

เด็กหญิงวรกาญจน์ หิรัญกิติศักดิ์
ชื่อภาพ : โอกาส
ขนาด : ๗๖ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค
๕๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

เด็กชายพชธกร เบ็ญจรัตน์
ชื่อภาพ : เห่อกระแส
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม
เด็กชายภีมเดช สีหราช
ชื่อภาพ : แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ขนาด : ๙๐ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์

เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค
ชื่อภาพ : ประทานพร
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์
๕๘

เด็กชายจิรภัทร ปลั่งพงษ์พันธ์
ชื่อภาพ : ไดโนเสาร์ จุลสิคเวิลด์
ขนาด : ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีเทียน, สีนำ�้
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เด็กชายสถาพร สวนแก้ว
ชื่อภาพ : หมดอิสระภาพ
ขนาด : ๕๖ x ๗๓ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กชายพชร ฉำ�่ เจริญ
ชื่อภาพ : ความคิด
ขนาด : ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

เด็กชายปิโยรัฐ ตุ้มภู่
ชื่อภาพ : ผมชอบสะสมรถของเล่น
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

เด็กหญิงสิตานัน วิวัฒน์สาครกุล
ชื่อภาพ : เพื่อนรัก
ขนาด : ๘๕ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค
๕๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

เด็กหญิงอารยา เจริญสุข
ชื่อภาพ : วิถีไทย
ขนาด : ๖๘ x ๕๘ เซนติเมตร
เทคนิค : ปะติดวัสดุธรรมชาติ

เด็กหญิงโศจิรัตน์ จ่าแก้ว
ชื่อภาพ : สิ่งที่กำ�ลังจะเลือนหาย
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๖๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วจันทร์ทอง
ชื่อภาพ : ความสุขภายในบ้าน
ขนาด : ๙๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์

เด็กชายธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
ชื่อภาพ : ธรรมะ-กฐิน
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค
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เด็กหญิงกานติมา โรจน์วิบูลย์ชัย
ชื่อภาพ : สมดุลไม่สมดุล
ขนาด : ๙๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์, กาแฟ

เด็กหญิงสุภัสสรา นุวงค์
ชื่อภาพ : ความพอเพียง
ขนาด : ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

เด็กหญิงสิริรัช รัตตมณี
ชื่อภาพ : ความสุขของคนไทย เชียร์บอลไทย ไปบอลโลก
ขนาด : ๑๑๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กชายพรหมพิริยะ พลายด้วย
ชื่อภาพ : หนีกันเถิดเรา
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์
๖๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

เด็กชายณัฐพัฒน์ เย็นฉำ�่
ชื่อภาพ : กรุงเทพฯ
ขนาด : ๑๐๐ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปรเตอร์

เด็กชายศิวัช เลิศชัยสุวรรณ
ชื่อภาพ : ส่ง....ความสุขไปอวกาศ
ขนาด : ๕๖ x ๑๕๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปรเตอร์
๖๒

๑๑

เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ตุ้ยวงค์
ชื่อภาพ : กระซิบรักบรรลือโลก
ขนาด : ๑๐๐ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปรเตอร์

The 11th National Youth and Juvenile Art Exhibition

เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข
ชื่อภาพ : วัยเรียนวัยรุ่น
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์, ดินสอดำ�

เด็กหญิงสรชา วงศ์สุวรรณ
ชื่อภาพ : อย่าขายหนูเลย
ขนาด : ๗๖ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กชายปฐวี พิเสฎฐศลาศัย
ชื่อภาพ : Unseen Andaman
ขนาด : ๗๙ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เทคนิคผสม

เด็กหญิงจีระนันท์ สุขอนันต์
ชื่อภาพ : ธรรมชาติกลืนเมือง
ขนาด : ๘๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์
๖๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

เด็กชายวราฆา นิลลาวรรณาภา
ชื่อภาพ : เมืองในฝัน
ขนาด : ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีไม้, สีเมจิก

เด็กหญิงลดาวัลย์ มนตรี
ชื่อภาพ : ยึดติด
ขนาด : ๑๑๐ x ๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์
๖๔

เด็กชายพศิน วงษาไฮ
ชื่อภาพ : ไม้แปรรูป
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์
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เด็กชายภิเษก ไชยแจ่มจันทร์
ชื่อภาพ : กอด ๑
ขนาด : ๖๒ x ๔๒.๕ เซนติเมตร
เทคนิค : Woodcut

เด็กชายสิรภัทร หงษ์ทอง
ชื่อภาพ : ดินแดนแคนดี้
ขนาด : ๔๒.๕ x ๖๒ เซนติเมตร
เทคนิค : Woodcut

เด็กหญิงณัฐนันท์ จิตอารีย์
ชื่อภาพ : วิถีแห่งพุทธ
ขนาด : ๑๑๙ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปรเตอร์

๖๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

ระดับอายุ ๑๓-๑๖ ปี

เด็กชายชัยธวัช พฤทธิพงษ์
ชื่อภาพ : หนังใหญ่วัดบ้านดอน
ขนาด : ๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์บนแผ่นพสาติกและผ้า

นางสาวญัฐพร ศรียาภรณ์
ชื่อภาพ : ไม่สมดุล
ขนาด : ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : คาร์บอนและสีอะคลิลิค
๖๖

เด็กชายนันน์นนิน เรืองยังมี
ชื่อภาพ : App
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปะติด, ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค

เด็กชายธเนษฐ รัตนรัตน์
ชื่อภาพ : กามสุขัลลิกานุโยค
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค
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นางสาวกรกมล อานมณี
ชื่อภาพ : (ฆ่า)นิยมสังคม
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

นางสาวณัฏฐา พัชรเวทิน
ชื่อภาพ : ความงดงามของธรรมชาติ
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

เด็กหญิงอารยา เตชะวงษ์ฉิมพลี
ชื่อภาพ : จีจี้...ลูกแม่
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค

เด็กหญิงพิมพ์นารา ธนากรวัจน์
ชื่อภาพ : พอเพียง.พอใจ.ใจเป็นสุข..หมายเลข ๑
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีลอยสกรีน, สีอะคริลิคบนผ้าใบ
๖๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

เด็กชายก้องภพ แสงแก้ว
ชื่อภาพ : ปากกัดตีนถีบ
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค

เด็กหญิงวิกาวี รัตตมณี
ชื่อภาพ : มหันตภัยภัยแล้ง
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอคริลิค

นางสาวกาญจนาพร ชูเมือง
ชื่อภาพ : ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมไทย
ขนาด : ๑๑๐ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีไม้บนกระดาษ
๖๘
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ระดับอายุ ๑๗-๒๐ ปี

นางสาวศิริรัตน์ สามงามทอง
ชื่อภาพ : ไก่ชน
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์
ชื่อภาพ : ฉันผิดอะไร
ขนาด : ๑๕๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนํ้ามัน

นายภัทร ทองขจร
ชื่อภาพ : ย่า
ขนาด : ๑๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

นายศุภกร ผ่านวงษ์
ชื่อภาพ : หลง-ทาง
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๐๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๖๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

นายอภิชาติ วาหะมงคล
ชื่อภาพ : ความปรารถนา
ขนาด : ๒๐๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน, สีโปสเตอร์

นายเจนณรงค์ พุฒิสาร
ชื่อภาพ : หาเช้ากินคำ�่
ขนาด : ๑๗๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

นายอรรถพล บุญสันต์
ชื่อภาพ : บ้านริมนำ�้
ขนาด : ๖๐ x ๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค :  สื่อผสม
๗๐
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นายอภิชาติ วาหะมงคล
ชื่อภาพ : คนึงถึง
ขนาด : ๑๑๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค, สีนำ�้ มัน

นายกฤษฎา สวามิตร
ชื่อภาพ : สีสันอัมพวา
ขนาด : ๑๒๐ x ๙๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค

นางสาวอธิปัตย์ พุกศรีสุข
ชื่อภาพ : จิตใต้สำ�นึกจู่โจม
ขนาด : ๑๕๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน, นำ�สิ่งของลงไปประกอบ

นายอัษฎา ศรีมาวงศ์
ชื่อภาพ : เหนือสูง
ขนาด : ๒๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน
๗๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

ระดับอายุ ๒๑-๒๕ ปี

นายศุภณัฐ ลาดศิลป์
ชื่อภาพ : “แรงบันดาลใจจากเกาะพะลวย”
ขนาด : ๑๑๕.๕ x ๕๖ เซนติเมตร
  แผงโซล่าเซลล์ ๒๙ x ๕๔ x ๔๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคริลิค หลอดไฟ สายไฟ แบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์

นายชัชชัย เชื้อสายดวง
ชื่อภาพ : เอาตัวรอด
ขนาด : ๑๖๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

นายคณัติ ไสวดี
ชื่อภาพ : จินตภาพแห่งมลภาวะ
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

นายเอกชัย เจียนกระโทก
ชื่อภาพ : บ้านเเม่สมหมาย
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ภาพพิมพ์เเกะไม้

๗๒
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นางสาวกานต์มณี บุญจูง
ชื่อภาพ : จิตซ้อนเร้น หมายเลข ๒
ขนาด : ๒๐๐ x ๒๓๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

นายอนันต์ยศ จันทร์นวล
ชื่อภาพ : เนื้ออันโอชะ
ขนาด : ๑๓๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน, สีอคริลิค

นายชินวัตร บุญมาก
ชื่อภาพ : หมู่บ้านประมง
ขนาด : ๑๓๕ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

นายธีระพล รินทร
ชื่อภาพ : ใต้เสื่อ
ขนาด : ๑๑๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๗๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

นายอรุณศักดิ์ เผ่าภูรี
ชื่อภาพ : ทำ�บุญ
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

นายสาคร วงษ์ราชสีห์
ชื่อภาพ : พุทธโลกวิวรณปาฏิหาริย์
ขนาด : ๒๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีฝุ่นบนดินสอพองบนไม้ฉลุ
๗๔

นายวัชรพงษ์ ขุนอาจ
ชื่อภาพ : shv’rit
ขนาด : ๙๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีฝุ่น

นายเทิดธันวา คะนะมะ
ชื่อภาพ : วัยวุ่น
ขนาด : ๑๓๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
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นางสาวอัจฉรา ทวีพันธ์
ชื่อภาพ : สีสันความอ่อนหวานของมวลดอกไม้
ขนาด : ๑๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เย็บปัก

นายสหรัฐ บุญลำ�้
ชื่อภาพ : วิ่งเล่นกับจินตนาการ
ขนาด : ๑๘๐ x ๑๙๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคลีลิค

นายอาษาหชัย มีหอม
ชื่อภาพ : สิ่งสำ�คัญ
ขนาด : ๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Etching

นายสุวิชา อาวาส
ชื่อภาพ : การเข้ามาแทนที่วิถีเดิม หมายเลข ๒
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
๗๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

นางสาวศิริภัทร ต่ายคง
ชื่อภาพ : เธอจ๋า...ฉันขอใช้สิทธิ์
ขนาด : ๘๖.๕ x ๑๑๒.๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน

นายพัลลภ วงศ์วิไพิสิฐ
ชื่อภาพ : ศรัทธาหรือมายา
ขนาด : ๑๔๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

นางสาวฐปนรรฆ์ เพียรสุวรรณ
ชื่อภาพ : ร่องรอย
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

นายสหรัฐ พิชญานุรัตน์
ชื่อภาพ : ขณะหนึ่งของอารมณ์
ขนาด : ๑๘๐ x ๒๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

๗๖
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นายธวัชชัย โตขำ�
ชื่อภาพ : เหนื่อย
ขนาด : ๒๓๐ x ๒๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

นางสาวอัญมณี คงชีพา
ชื่อภาพ : Moment of Hair no.2
ขนาด : ๘๕ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน

นายชัยณรินทร์ เหมทานนท์
ชื่อภาพ : วิถีคนเมือง
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน
๗๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

นายชยันต์ ส่างกอน
ชื่อภาพ : จินตนาการจากป่าหิมพานต์ ๔
ขนาด : ๒๐๐ x ๑๔๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีฝุ่นผสมกาแฟ

นายประเชิญ เหลาฤทธิ์
ชื่อภาพ : สภาวะความไม่มั่นคงของชีวิต
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

นางสาวชุติมา โสดามรรค
ชื่อภาพ : ความทรงจำ�จากครอบครัว ๐๒
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๔๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ถอดพิมพ์จากกระดาษ, เย็บ
๗๘
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นางสาวกนกวรรณ เชาวน์ดี
ชื่อภาพ : “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์”
ขนาด : ๑๐๔ x ๑๕๔ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะคลิลิคผสมคอลลาจ

นายอดิศร แหล๊ะแอ
ชื่อภาพ : เมล็ดพันธุ์ยาง ๒
ขนาด : ๑๘๐ x ๑๘๐ x ๙๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก ไฟเบอร์กลาส ยาแนว

นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ
ชื่อภาพ : บูรณะ
ขนาด : ๙๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

๗๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๑

นายณัฐวัตร โยธาดี
ชื่อภาพ : ตังเก
ขนาด : ๒๐๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

นายวิธิวุฒิ แสงอุทัย
ชื่อภาพ : “รถลุงศรี”
ขนาด : ๒๒๕ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มันบนกระดาษลัง

นายพรประสิทธิ์ ไชยเลิศ
ชื่อภาพ : Dissatisfy 1
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Woodcut
๘๐

The 11th National Youth and Juvenile Art Exhibition

นายวชิรภัทร สมศรี
ชื่อภาพ : ชีวยนต์
ขนาด : ๖๐ x ๑๒๐ x ๑๙๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ประกอบโลหะ

นายกลวัชร อินทร์ก้อนวงค์
ชื่อภาพ : เพลงรัก
ขนาด : ๓๐ x ๓๐ x ๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์

๘๑
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๑๑
นายคณพศ สารักษ์
ชื่อภาพ : การเคลื่อนไหวของจินตนาการและกลไก
ขนาด : ๘๐ x ๖๗ x ๑๑๖ เซนติเมตร
เทคนิค : เชือมโลหะ, ขับเคลื่อนกลไก

นายอามีรูน บาโง
ชื่อภาพ : สันติภาพ
ขนาด : ๖๐ x ๗๐ x ๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส
๘๒
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๘๓
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๑๑

แรงบันดาลใจทางศิลปะ

รองศาสตราจารย์ เลิศ อานันทนะ

“

เด็กเกิดมาเพื่อศิลปะ
โดยแท้ สร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้อย่างมหัศจรรย์
แต่เมื่อเติบโตขึ้น
กลับถูกครอบงำ�จาก
สังคมแวดล้อมจนกลาย
เป็นคนธรรมดา

๑

“

บรรยากาศการพิจารณาตัดสินของกรรมการ

ทำ�ดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

โลกของเด็กเป็นโลกแห่งความบริสุทธิ์ ธรรมชาติสร้างให้เด็กเกิดมาเพื่อศิลปะโดยแท้เด็กสร้าง
งานศิลปะได้อย่างมหัศจรรย์ราวกับฟ้าประทานพรสวรรค์มาให้ ซึง่ บางคนอาจจะไม่เคยได้รบั รางวัลใดๆ
เลยในชีวิตก็ได้
เด็กยิง่ เล็กเท่าใดก็ยง่ิ บริสทุ ธิไ์ ร้เดียงสาเท่านัน้ เมือ่ เติบโตขึน้ เป็นเยาวชน ก็ถกู สภาวะแวดล้อมกลืนกินไปทีละน้อย
ความคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทส่ี ะอาดบริสทุ ธิ์ ก็ถกู ครอบงำ�จากสังคมแวดล้อมจนกลายเป็นคนธรรมดาไป
ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดจึงต้องระมัดระวังไม่ให้หัวใจของเด็กที่เคยใสสะอาดบริสุทธิ์ ต้องแปดเปื้อนไปจากการคาดหวัง
และคำ�เยินยอ
การสร้างสรรค์ใดๆ ควรกระทำ�ด้วยจิตใจของตนเองที่อยากจะทำ� ไม่ใช่การบีบบังคับเพื่อหวังผลประโยชน์
ตอบแทนที่ล่อใจ
ก่อนจะวาดรูปหรือสร้างสรรค์งานศิลปะ ถ้าคนใดคิดล่วงหน้าว่าจะต้องได้รับรางวัล ชื่อเสียง ผลประโยชน์
ตอบแทน และคำ�ยกย่องชมเชย ฯลฯ  คนนั้นย่อมจะได้รับทั้งคุณและโทษต้องเตรียมใจเอาไว้รับกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน
๘๔
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๒

การแข่งขันย่อมมีคู่แข่ง

“

การแข่งขันที่ดี
ที่สุด คือ
การแข่งขันกับ
ตัวเอง ไม่มี

ผู้แพ้มีแต่ผู้ชนะ
ไม่มีคนผิดหวัง
มีแต่คนสมหวัง

“

ผู้ช่วยกรรมการยืนถือภาพเขียนให้กรรมการ พิจารณาเรียงลำ�ดับตามกลุ่มอายุ

เมื่อเด็กและเยาวชนก้าวเดินไปสู่การประกวด แข่งขันแล้ว ย่อมจะต้องมีคู่แข่งขันคนอื่นๆ
จำ�นวนมากและต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ กติกาต่างๆ ซึ่งจะต้องเข้าใจและยอมรับ
การตัดสิน
คนที่ตั้งความหวังเอาไว้สูงๆ อาจจะต้องเสี่ยงที่จะตกอยู่ในห้วยเหวหายนะทางจิตใจได้ง่าย เพราะว่าการจะได้
รับรางวัลนั้นเป็นสิ่งที่ผู้อื่นเป็นคนตัดสินให้
แม้กรรมการจะให้ความยุติธรรมแก่เจ้าของผลงานทุกคน แต่ว่าผลการตัดสินอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกใจของคน
ทัง้ หมด เพราะแต่ละคนย่อมจะมีหวั ใจไม่เหมือนกัน เจ้าของงานคิดว่าได้ท�ำ อย่างดีทส่ี ดุ แล้ว ก็ยอ่ มจะมีความหวังอยูใ่ นใจ
ไม่มากก็น้อย
ทั้งนี้ผู้ประกวดแข่งขัน รวมทั้งคนใกล้ชิด ควรยอมรับและเข้าใจว่าในการแข่งขันกับผู้อื่นจำ�นวนมากนั้นย่อม
จะมีทั้งผู้สมหวังและผิดหวัง ดีใจและเสียใจเป็นเรื่องธรรมดา

ยังมีวิธีการแข่งขันอีกแบบหนึ่งที่ถือว่าดีและมีประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์
คือ “การแข่งขันกับตัวเอง” วิธีนี้ไม่มีฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งขัน ไม่มีผู้แพ้มีแต่ผู้ชนะ ไม่มีคนผิดหวัง
มีแต่คนสมหวังสอดคล้องกับหลักธรรมะของท่านศาสดา และทฤษฎีการจูงใจตัวเองของนักจิตวิทยา
สมัยใหม่ เพราะศัตรูที่แท้จริงนั้นคือ ตัวของเราเอง

๘๕
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๑๑

๓

จากหัวใจที่ท่วมท้น

“

แรงบันดาลใจ ทำ�ให้
สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ............
ไม่จมดิ่งอยู่กับอดีตเก่าๆ
ไม่ตกเป็นทาสของความ
รู้สึกเดิมๆ

“

CHINESE FOLK PAPERCUTS, HAND MADE.

คนธรรมดามีหัวใจ ๔ ห้อง แต่สำ�หรับคนที่รักศิลปะเป็นชีวิตจิตใจ ภายในหัวใจถูกออกแบบให้มีห้องพิเศษ
จำ�นวนมากมายหลายห้อง บางห้องเป็นห้องลับมีประตูหน้าต่าง บรรจุไว้ดว้ ยความอยากรู้ อยากเห็นและอยากแสดงออก
อย่างอิสระ มีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนใคร
ในโลกของศิลปะลึกๆ ลงไปในจิตใจแล้วเขาไม่อยากเหมือนใครและไม่อยากจะให้ใครมาเหมือนเขาต้องการจะ
อยู่ในโลกส่วนตัวของตนเอง
ธรรมชาติได้หล่อหลอมหัวใจให้เป็นแบบนี้ การเรียนรู้จากการศึกษาแบบองค์รวมเท่านั้นจะมีส่วนช่วยขัดเกลา
ลักษณะนิสัยและปรุงแต่งบุคลิกภาพที่มี แบบขาดๆ เกินๆ พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น เท่าทีจะทำ�ได้
เช่น การจัดสรรสัดส่วน ของการใช้ “หัวใจ” “มือ” และ “สมอง” เพื่อปรับความสมดุลของคุณภาพชีวิต คำ�นึงถึงด้าน
เชาว์ปัญญา จิตสำ�นึก บุคลิกภาพที่น่าชื่นชม ไม่ใช่มีแต่ทักษะฝีมือที่เก่งกล้า ตามใจปรารถนาเท่านั้น

๘๖
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๔

อย่าเพียงแต่ให้ดื่ม
จงทำ�ให้กระหายเสียก่อน
แรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีความในใจอยู่ก่อนแล้ว เมื่อใดได้รับสิ่งเร้าจากปัจจัยภายนอก
ด้วยการรับรู้และจาการมองเห็นปรากฏการณ์ ที่ตื่นเต้น น่าสนใจ ก็จะเกิดการกระตุ้นความรู้สึกอยากจะแสดงออกใน
แบบของตนเองจากสิ่งเร้านั้น ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะเกิดขึ้นมาเองได้
แรงบันดาลใจที่ดีต้องตามด้วยการกระทำ�ให้ปรากฏขึ้นเป็นจริงด้วย มิฉะนั้นจะเป็นเพียงความนึกคิด
ความใฝ่ฝันเลื่อนลอยแบบลมๆ แล้งๆ
เดล คาร์เนกี้ นักจิตวิทยาผู้เรืองนามและนักเขียนที่ครองใจคนทั่วโลก เขียนเอาไว้ว่า
“อย่าเพียงแต่ให้ดื่ม จงทำ�ให้กระหายเสียก่อน”
นั้นเป็นเทคนิคสำ�คัญประการหนึ่ง ที่อ่านทะลุเข้าไปในใจของผู้คน ที่ในยามปกติธรรมดาคนเรา มักจะรีรอ
วางเฉยไม่ดิ้นรน ไม่อยากตัดสินใจทำ�อะไร จนกว่าจะตกอยู่ในภาวะที่กดดัน ถูกบังคับให้ตัดสินใจหรือลงมือกระทำ�ใน
ลักษณะจวนตัว เหมือนคนที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันๆ จนกว่าจะใกล้เส้นตายจึงลงมือทำ�
ทำ�งานแบบมุทะลุ  อย่างถึงที่สุด
การสร้างแรงบันดาลใจสู่กิจกรรมศิลปะนั้นบางครั้งต้องการเวลา โอกาสและจังหวะที่เหมาะสม
รู้จักมองหาและรอคอยโอกาสดีดี

เมื่อถึงเวลานั้นมาแล้วจะต้องรีบคว้าเอาไว้ อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป

๕

อดีตเป็นของเรา
แต่เราไม่ใช่เป็นของอดีต

“

บทบาทของศิลปะ
จึงเป็นภาพสะท้อนชีวิต
ของผู้คน
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต ได้อย่าง
วิเศษเกินคำ�บรรยาย

“

CHINESE FOLK PAPERCUTS HAND MADE.

๘๗
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๑๑

คนทีจ่ มอยูใ่ นอดีต คนแบบนีใ้ นชีวติ ของเขาจะภาคภูมใิ จอยูก่ บั สิง่ เก่าๆ จากประสบการณ์เดิมๆ
ไม่อยากพยายามดิน้ รนแสวงหาสิง่ ใหม่ๆทีท่ า้ ทาย เพราะไม่อยากเสีย่ งกับความผิดหวังและการพ่ายแพ้

ชีวิตยึดติดอยู่กับความพึงพอใจและไม่ลืมประสบการณ์เดิมในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว จนกระทั่งไม่ได้คิดว่ายังมี
สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้า
ท่านมหาตมะ คานธี ผู้นำ�ทางปัญญาและนักต่อสู้แบบอหิงสา เคยกล่าวไว้อย่างคมคายและลึกซึ้งว่า
“อดีตเป็นของเรา แต่เราไม่ใช่เป็นของอดีต เราเป็นของปัจจุบัน”
“เราเป็นผู้สร้างอนาคต แต่เราไม่ใช่เป็นของอนาคต”
นี่เป็นถ้อยคำ�ที่เฉียบแหลม ฉลาดลึกลำ� ้ สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงบทบาทในชีวิตเกี่ยวกับ “สิ่งที่ผ่านพ้น” ไปแล้ว
กับสิ่งที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ “วันข้างหน้า” โดยไม่ตกเป็นทาสของอดีต จมดิ่งอยู่กับความรู้สึกเดิมๆ

คนที่มีอนาคตจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยจิตใจ
ที่เชื่อมั่นในคุณความดี และมีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติสมศักดิ์ศรี

๖

เลือกทำ�แต่คุณความดี
ในหนังสือบันทึกประวัตชิ วี ติ “โอวาทสี”่ ของท่านเหลีย่ วฝาน ประมาณปี พ.ศ. 2120 (เทียบได้กบั
ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา) ท่านเหลี่ยวฝานเขียนระบุ คำ�เตือนใจตอนหนึ่งว่า
“ขณะที่พญายมกำ�ลังชั่งนำ�้ หนักความดีและความชั่วของชายคนหนึ่ง ปรากฏว่าบัญชี ความชั่ว
มีมากมายกว่าความดี”
ชายคนนั้นจึงถามพญายมว่า “ข้าพเจ้าอายุยังไม่ถึง ๔๐ ปี ทำ�ไมความชั่วจึงมีมากเช่นนี้”
พญายมตอบว่า “เพียงแค่จิตคิดมิชอบ ก็บาปแล้ว”
พร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นว่า “เมือ่ มีหญิงสาวสวยเดินผ่านมา ถ้าเราเห็นแล้วมีจติ ปฏิพทั ธ์ คิดมิชอบ
เมื่อนั้นก็จะถูกขึ้นบัญชีความชั่วแล้ว”
เรื่องของพญายมจะเกี่ยวข้องกับศิลปะหรือไม่ โบราณล้าสมัยไปรึป่าว...นั่นไม่สำ�คัญหรอก!
ที่สำ�คัญ คือ มีเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้นในด้าน “คุณธรรมและจริยธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนในทุก
วิชาชีพควรจะต้องมี “ศีลธรรมประจำ�ใจ” โดยเฉพาะผู้รักศิลปะรุ่นใหม่ที่มีจิตใจอันขาวสะอาดบริสุทธิ์
พึงสร้างจิตสำ�นึกที่ดีเอาไว้ตั้งแต่เยาว์วัย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำ�ความดีนั้นเป็นเรื่องยาก แต่การทำ�ความชั่วเป็นเรื่องง่ายใครๆ ก็ทำ�ได้
บทบาทของศิลปะจึงเป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สาร ทีส่ ะท้อนภาพชีวติ ของผูค้ นในสังคม ทัง้ ในด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ การทำ�มาหากิน ตลอดจนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคตได้อย่างวิเศษเกินคำ�บรรยาย
๘๘

คำ�สั่งกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ ๓๗ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
......................................................
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำ�หนดจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศลิ ปกรรมด้านทัศนศิลป์ ทำ�ให้ได้ผลงาน
ศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนไว้ศึกษาและเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่สนใจศิลปะ อีกทั้งเพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำ�คัญของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต 					
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงวัฒนธรรมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรม  ดังนี้
องค์คณะ
๑.  นายธงชัย  รักปทุม
          ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.  นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
           ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.  ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี
              ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.  พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์
           ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๕.  รองศาสตราจารย์เลิศ  อานันทนะ
           ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๖.  นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์
           ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๗.  รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี
          ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๘.  รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข
           ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๙.  นายสาคร  โสภา
            ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ                                                                                            

      
     
      
      
      
      
     
      
      

๑๐. นายพนม  พรกุล
      ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ  
๑๑. นายสังคม  ทองมี
      ผู้อำ�นวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์
      รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์
      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔. นายอำ�มฤทธิ์  ชูสุวรรณ
      คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
      มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๕. นายเด่น  หวานจริง
      คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๖. นายบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส
      ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๗. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน
      ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
๑๘. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ
      อาจารย์ประจำ�คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีอำ�นาจหน้าที่
๑.  ดำ�เนินการรวบรวมและคัดเลือกผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.  ดำ�เนินการตัดสินผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด
๓.  จัดทำ�รายงานผลการตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลและร่วมแสดงผลงาน ในงานนิทรรศการ
ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ลงนามในประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ผลการตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ที่ได้รับรางวัล
และร่วมแสดงผลงาน
		

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙
							
(นายวีระ   โรจนพจนรัตน์)
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คำ�สั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ ๑๖๓ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
**************************
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำ�หนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในการสร้างผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ อีกทัง้ ยังเป็นการ
สร้างแรงจูงใจกระตุน้ ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะสาขาต่าง ๆ ทำ�ให้ได้ผลงานศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำ�คัญของชาติทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
เพื่อให้การดำ�เนินการจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
คณะกรรมการดำ�เนินงาน
๑.   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒.   รองอธิการบดี (ผศ.เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์)
๓.   รองอธิการบดี (นายสมชาย  ฟ้อนรำ�ดี)
๔.   รองอธิการบดี (ผศ.โพธิพันธ์  พานิช)
๕.   รองอธิการบดี (นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์)
๖.   รองอธิการบดี (นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง)
๗.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์)
๘.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายธีรภัทร์  ทองนิ่ม)
๙.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นางประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น)
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนภพงศ์  กู้แร่)
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายเฉลิมชัย  ภิรมย์รักษ์)
๑๒. คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
๑๓. คณบดีคณะศิลปศึกษา
๑๔. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
๑๕. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๖. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๑๗. นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ
๑๘. คณบดีคณะศิลปวิจิตร
๑๙. รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์)
๒๐. นางสุภัทร  กิจเวช
มีหน้าที่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

๑. กำ�หนดแผนงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
๒. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งกำ�หนดหน้าที่การปฏิบัติงาน
๓. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำ�หรับฝ่ายต่าง ๆ
๔. กำ�กับดูแลและประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของ
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการมอบหมาย

คณะอนุกรรมการฝ่ายรับ – คืนผลงานศิลปกรรม
๑.   รองอธิการบดี (ผศ.เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์)
ประธานอนุกรรมการ
๒.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนภพงศ์  กู้แร่)
รองประธานอนุกรรมการ
๓.   ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (นางขวัญใจ  พิมพิมล)  
รองประธานอนุกรรมการ
๔.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช (นายสุวดล  เกษศิริ)   รองประธานอนุกรรมการ
๕.   รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นายชยากร  เรืองจำ�รูญ)
อนุกรรมการ
๖.   นางสาวสุมาลี  เอกชนนิยม
อนุกรรมการ
๗.   นายบดินทร์  สิงหเสนี
อนุกรรมการ
๘.   นายจีรภา  สุพรรณรัตน์
อนุกรรมการ
๙.   นางมินทร์ลดา  จักรชัยอนันท์
อนุกรรมการ                                                                                                                                       
          ๑๐. นายสพร่าง  รักปทุม
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวชลลดา  ศรเดช
อนุกรรมการ
๑๒. นายมารุต  สอาดเอี่ยม
อนุกรรมการ
๑๓. นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล
อนุกรรมการ
๑๔. นายดุรงค์ฤทธิ์  ศรีสุข
อนุกรรมการ
๑๕. นายฤทธิ์ขจร  อนุสรณ์ประดิษฐ์
อนุกรรมการ
๑๖. นางสาวสุกัญญา  มุ่งเครือกลาง
อนุกรรมการ
๑๗. นางสาวดวงมณี  พรหมพิงค์
อนุกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่

๑. พิจารณาแยกประเภทผลงานศิลปกรรม
๒. รับและส่งคืนผลงานศิลปกรรม

๓. จัดทำ�รายชื่อผู้ส่งผลงานศิลปกรรม
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินผลงานศิลปกรรม
๑.   คณบดีคณะศิลปวิจิตร
ประธานอนุกรรมการ
๒.   ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
รองประธานอนุกรรมการ
๓.   ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (นางสาวขวัญใจ  พิมพิมล)
รองประธานอนุกรรมการ
๔.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายจรัญ  หนองบัว)
อนุกรรมการ
๕.   ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นายชยากร  เรืองจำ�รูญ)
อนุกรรมการ
๖.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายโกมล  จันทิก)
อนุกรรมการ
๗.   นายวิศิษฐ์  พิมพิมล
อนุกรรมการ
๘.   นายบดินทร์  สิงหเสนี
อนุกรรมการ
๙.   นายคมสัน  คืนดี
อนุกรรมการ
๑๐. นายศรันย์  โรจนพนัส
อนุกรรมการ
๑๑. นายสมศิลป์  แพทย์คุณ
อนุกรรมการ
๑๒. นายวชิระ  ก้อนทอง
อนุกรรมการ
๑๓. นางสาวสุจิตตา  บุญทรง
อนุกรรมการ
๑๔. นายนรินทร์  อ้วนดำ�
อนุกรรมการ
๑๕. นายกิตติ  บุญมี
อนุกรรมการ
๑๖. นายจีระชน  บุญมาก
อนุกรรมการ
๑๗. นายโอภาส  นุชนิยม
อนุกรรมการ
๑๘. นายภัทรพร  เลี่ยนพานิช
อนุกรรมการ
๑๙. นายชนัส  คงหิรัญ
อนุกรรมการ
๒๐. นางสาวจตุรพร  เทวกุล
อนุกรรมการ
๒๑. นายธีรานนท์  จักรชัยอนันท์
อนุกรรมการ
๒๒. นายสักชาติ  ศรีสุข
อนุกรรมการ
๒๓. นางจีรภา  สุพรรณรัตน์
อนุกรรมการ
๒๔. รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์)
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๕. รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๖. รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายสิขเรศ  ศิริไพบูลย์)
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๗. สิบเอกธนาวุฒิ  สุขสำ�ราญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวศุภราภรณ์  ฉายจรุง
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นางสาวเฟื่องฟ้า  ตองอ่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวจีรวรรณ  คนหาญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางสาวพเยาว์  บรรหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓๒. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยยกผลงานศิลปกรรม จำ�นวน ๒๐ คน
มีหน้าที่

๑. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตัดสิน
๒. จัดเตรียมคัดแยกผลงานศิลปกรรมเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
๓. จัดทำ�ผลคะแนนและสรุปผลคะแนนผลงานศิลปกรรมที่ได้รางวัลและร่วมแสดง
๔. จัดทำ�ผลสรุปผลงานศิลปกรรมส่งคณะกรรมการตัดสิน
๕. รวบรวมข้อมูลส่งฝ่ายจัดทำ�สูจิบัตร
๖. สรุปรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและสถานที่
๑.   รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์)
๒.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนภพงศ์  กู้แร่)
๓.   ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
๔.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายจรัญ  หนองบัว)
๕.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายปพนพันธ์  ศรีพฤกษชาติ)
๖.   นายชัยยุทธ  พิพัฒพันธุ์
๗.   นางสาวสุมาลี  เอกชนนิยม
๘.   นางรัชดาภรณ์  ศรีพฤษชาติ
๙.   นายคมสันต์  คืนดี
๑๐. นายนรินทร์  อ้วนดำ�
๑๑. นายสพร่าง  รักปทุม
๑๒. นายบดินทร์  สิงหเสนี
๑๓. นายอดินันท์  ดามะอู
๑๔. นายศรัณย์  โรจนพนัส
๑๕. นายจีระชน  บุญมาก
๑๖. นายภัทรพร  เลี่ยนพานิช
๑๗. นางสาวสุกัญญา  มุ่งเครือกลาง
๑๘. นายมารุต  สอาดเอี่ยม
๑๙. นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล
๒๐. นายกฤตธรรม  ขาวประดิษฐ์
๒๑. นายภูมิพิพัฒน์  หนูแก้ว
๒๒. นายดุรงค์ฤทธิ์  ศรีสุข
๒๓. นายฤทธิ์ขจร  อนุสรณ์ประดิษฐ์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๒๔. นายธนวัต เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๒๕. นายชนัส  คงหิรัญ
๒๖. นางมินทร์ลดา  จักรชัยอนันท์
๒๗. นางสาวดวงมณี  พรหมพิงค์
๒๔. นางสาวชลลดา  ศรเดช
มีหน้าที่

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
๒. จัดทำ�กรอบผลงานศิลปกรรมเพื่อจัดแสดงนิทรรศการฯ
๓. ติดตั้งและจัดเก็บผลงานศิลปกรรม
๔. ตกแต่งสถานที่ภายในอาคารแสดงงานศิลปกรรม
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมฝ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ สูจิบัตรและประชาสัมพันธ์
๑.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์)
ประธานอนุกรรมการ
๒.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนภพงศ์  กู้แร่)
รองประธานอนุกรรมการ
๓.   นางสาวจำ�ลอง  แจ่มนาม
รองประธานอนุกรรมการ
๔.   นายวิศิษฐ์  พิมพิมล
อนุกรรมการ
๕.   นางนันท์นลิน  นิ่มเกตุ
อนุกรรมการ
๖.   นายนิมิตร  รอดรับบุญ
อนุกรรมการ
๗.   นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ
อนุกรรมการ
๘.   นางสุนันทา  ลูกศร
อนุกรรมการ
๙.   นายธนาธรณ์  มาสม
อนุกรรมการ
๑๐. นายสุภัค  เฉยเจริญ
อนุกรรมการ
๑๑. นายคมสัน  จุลนวล
อนุกรรมการ
๑๒. นายธนวัต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อนุกรรมการ
๑๓. นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล
อนุกรรมการ
๑๔. นางสาวนันทินี  สันติธรรม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวณัฏฐพัชร  คุ้มบัว
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว
๒. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
๓. ลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ใน Website
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. จัดทำ�สูจิบัตร

๕. จัดทำ�แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ต่าง ๆ
๖. จัดทำ�บัตรเชิญ
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำ�รางวัลและประกาศนียบัตร
๑. คณบดีคณะศิลปวิจิตร
ประธานอนุกรรมการ
๒.   นายวิศิษฐ์  พิมพิมล
รองประธานอนุกรรมการ
๓.   นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ
อนุกรรมการ
๔.   นายนรินทร์  อ้วนดำ�
อนุกรรมการ
๕.   นายโอภาส  นุชนิยม
อนุกรรมการ
๖.   นายชนัส  คงหิรัญ
อนุกรรมการ
๗.   นายศรธวัช  กำ�ปั่นเพ็ชร์
อนุกรรมการ
๘.   นายศุภกร  กำ�เนิดกลาง
อนุกรรมการ
๙.   นายจีระชน  บุญมาก
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวกมลรส  ชัยศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่

๑. จัดทำ�ของรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
๒. จัดทำ�ใบประกาศนียบัตรผู้ได้รับรางวัล
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

๑.   คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
๒.   นางสาวดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์
๓.   นายฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ
๔.   นางสาวขวัญใจ   คงถาวร
๕.   นายนพคุณ  สุดประเสริฐ
๖.   นางสาวสุมาลี  เอกชนนิยม
๗.   นางสาวสุจิตตา  บุญทรง
๘.   นายชยากร  เรืองจำ�รูญ
๙.   นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ
๑๐. นางสาวจันทิมา  ใหญ่ยิ่ง
๑๑. นางสาวณัฐหทัย  พงศ์พิทักษ์
๑๒. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พิทักษ์
๑๓. นางสาวคัทรียา  ประกอบผล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๑๔. นายนิติพงษ์  ทับทิมหิน
๑๕. นางสาวสุจิตตา  บุญทรง
๑๖. นายพรเทพ  เลี้ยงสอน
๑๗. นายอนัส  มาลาวงษ์
๑๘. รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
๑๙. นางสาวยุบภดี  อาจแก้ว
๒๐. นางสาวรุ่งฤทัย  อยู่เย็น
มีหน้าที่

๑. ประสานงานการจัดทำ�คำ�กล่าวรายงานและคำ�กล่าวเปิดงาน
๒. จัดเตรียมกรรไกรสำ�หรับตัดริบบิ้น
๓. จัดเตรียมสมุดลงพระนามและปากกา
๔. จัดฝึกซ้อมผู้เข้ารับรางวัล
๕. จัดผู้นำ�ส่งรางวัล
๖. จัดนักศึกษาลงทะเบียน
๗. จัดเรียงลำ�ดับผู้เข้ารับรางวัล
๘. จัดดอกไม้ในพิธีเปิดงาน
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายรับ – ส่งเสด็จฯ
๑.   รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์  พานิช)
๒.   นางพิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์
๓.   นายบัณฑิต  กลิ่นสุคนธ์
๔.   นายบัณฑิต  เข็มทอง
๕.   นางสาวมรกต  ไพรศรี
๖.   นายภุมรินทร์  มณีวงษ์
๗.   นายพรเทพ  เลี้ยงสอน
๘.   นายวีรกร  ศุขศาสตร์
๙.   นายจีรชน  บุญมาก
๑๐. นางสาวสุจิตรา  บุญทรง
๑๑. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พิทักษ์
๑๒. นางสาวปิ่นชนก  บุญช่วย

มีหน้าที่

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดนักศึกษารับ – ส่งเสด็จฯ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. จัดเตรียมพวงมาลัยพร้อมพานในการถวายมาลัยข้อพระกร
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำ�เครื่องหมาย
๑. รองอธิการบดี (นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง)
๒. นางบุบผา  โหมดศรี
๓. นางสาวมนัสวันต์  ช้างทองคำ�
๔. นางสาวอภิษฐา  อิ่มปิติวงศ์
๕. นางสาวสุพัชนี  พงษ์พูล
๖. นางสาววิริยา  ก่อสันติมุกขัง
๗. นางสาวภัทรวดี  จันทะนพ
๘. นางสาวปัณฑ์ธพัชญ์  เกิดสวัสดิ์
มีหน้าที่

๑. จัดทำ�บัตรติดรถยนต์
๒. จัดทำ�เครื่องหมายสำ�หรับผู้เข้าร่วมงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและยานพาหนะ
๑.   รองอธิการบดี (นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง)
๒.   นายภูพิพัฒน์  หนูแก้ว
๓.   นายมารุต  สะอาดเอี่ยม
๔.   นายกฤตธรรม  ขาวประดิษฐ์
๕.   นายนิพนธ์  หรรษานนท์
๖.   นายภราดร  ถาวรวงศ์
๗.   นายมงคล  ชัยศาสตร์
๘.   นายกมล  เนตรทิพย์
๙.   นายชาญณรงค์  ไข่มุกต์
๑๐. นายยงยุทธ  ไหวพริบ

มีหน้าที่

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดเตรียมและขนย้ายเครื่องสียงในพิธีเปิด
๒. จัดเตรียมยานพาหนะ
๓. ดูแลระบบเครื่องเสียงในพิธีเปิด
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

๑. นายนิมิตร  รอดรับบุญ
๒. นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล
๓. นายธนวัต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๔. นางสาวณัฎฐพัชร  คุ้มบัว
๕. นางสาวนันทินี  สันติธรรม
๖. นักศึกษาชายช่วยยกผลงานศิลปกรรม จำ�นวน ๖ คน
มีหน้าที่

๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การบันทึกภาพ (บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการตัดสินผลงานศิลปกรรม)
๒. บันทึกภาพพิธีเปิดนิทรรศการรวมทั้งการถ่ายภาพผู้เข้าร่วมงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและจ่ายเงินรางวัล
๑.   รองอธิการบดี (นายสมชาย  ฟ้อนรำ�ดี)
๒.   รองอธิการบดี (นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์)
๓.   นายวิชิต  เพ็ชรดี
๔.   นางสาวนปภา  ชูเกียรติ
๕.   นางบุปผา  โหมดศรี
๖.   นางสาวอโนชา  จบกลศึก
๗.   นางสาวสุนันทา  มุ่งเครือกลาง
๘.   นางสาวยุวภรณ์  อินทอง
๙.   นางสาวอนุสรา เอี๋ยวประเสริฐ
๑๐. นางสาวกิ่งกาญจน์  ธุระวงศ์
๑๑. นางสาวพรเพ็ญ ไวยนาค
๑๒. นายอนัส  มาลาวงษ์
๑๓. นายกฤษณะ  สายสุนีย์

มีหน้าที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดทำ�ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
๒. ให้ความสะดวก คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�แก่คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. ดำ�เนินการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
๔. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและจ่ายเงินรางวัลผู้ชนะการประกวด
๕. รวบรวมใบสำ�คัญเพื่อเบิกจ่าย และหักล้างเงินยืม
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
๑.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นางประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น)
๒.   นายชานนท์  พรมเสือ
๓.   นางสาวตรีฉัตร  ทองเลิศ
๔.   นางสาวสุภัสสร  ศรีงาม
๕.   นางพนิดา  พลอินทร์
๖.   นางสาวหนึ่งฤทัย  เผือกเพี้ยน
๗.   นางสาวคัทลียา  ประกอบผล
๘.   นางสาวมรกต  ไพรศรี
๙.   นางสาวอรอุมา  สุขิตโภคากุล
๑๐. นางนุชจรินทร์  แจ่มสากล
๑๑. นายธีรพงษ์  ฉลาด
๑๒. นายปรเมศวร์  พืชผักหวาน
มีหน้าที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ                                                                         
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

๑. จัดทำ�เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดงาน
๒. ดำ�เนินการแจกและเก็บเครื่องมือการประเมินผล
๓. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานประเมินผลนำ�เสนอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ

๑.   คณบดีคณะศิลปศึกษา
๒.   นางพิมลภรณ์  รอดแก้ว
๓.   นายชรินทร์  พรหมรักษ์
๔.   นางสาวสุจิตตา  บุญทรง
๕.   นางสาวจันทิมา  ใหญ่ยิ่ง
๖.   นางสาวมรกต  ไพรศรี
๗.   นางสาวพัชรินทร์  จันทรัดทัต
๘.   นายจตุพร  ภักดี
๙.   นางสาวนันทนา  สาธิตสมมนต์
๑๐. นายฐกฤต  สุกุลกิตติไกร
๑๑. นางสาวธนกร  วิริยาลัย
๑๒. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ)
๑๐. นางสาวอรอุมา  สุขิตโภคากุล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. จัดทำ�ผังที่นั่งสำ�หรับแขกรับเชิญ
๒. ต้อนรับแขกรับเชิญที่มาร่วมงานและนำ�พาไปนั่งตามผังที่กำ�หนด
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายธุรการและสวัสดิการ
๑.   ผู้อำ�นวยการกองกลาง (นางสุภัทร  กิจเวช)
๒.   นางสาวจำ�ลอง  แจ่มนาม
๓.   นางสุพิชชา  นราพงศ์
๔.   นางพธูทิพย์  ประชุมพวก
๕.   นางสาวสกาวรัตน์  งามหยดย้อย
๖.   นางสาวสุรีรัตน์  มุ่งปั่นกลาง
๗.   นายไพสิฐ  ศรีปู่
๘.   นางสาววิไลวรรณ  พูลทรัพย์
๙.   นางสาวเต็มดวง  ศิริรัฒนเวคิน
๑๐. นางเรณู  อิ่มอ้น

มีหน้าที่

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. อำ�นวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ เอกสาร ส่งเอกสาร ส่งบัตรเชิญ
๒. จัดเลีย้ งอาหารว่างและอาหารกลางวันสำ�หรับกรรมการตัดสินการประกวดและเจ้าหน้าทีใ่ นวันตัดสินการประกวด
๓. จัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิดการแสดงผลงานศิลปกรรมฯ
๔. จัดส่งหนังสือเชิญประธานและจัดทำ�เอกสารลงทะเบียน
๕. จัดเตรียมยาสามัญ
๖. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
๑. รองอธิการบดี (นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง)
๒. นายภัทรพร  เลี่ยนพานิช
๓. นายบัณฑิต  กลิ่นสุคนธ์
๔. นายวัชรากร  บุญเพ็ง
๕. นายภิรมย์  ใจชื้น
๖. นายธราธิป  สิทธิชัย
๗. นายวิชัย  ภู่เพ็ชร์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ประสานตำ�รวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย (กรณีมีเสด็จฯ)
๒. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายดุริยางค์
๑. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา (นายดุษฎี  มีป้อม)
๒. นายศรายุทธ  หอมเย็น
๓. นายสุทิน  ดวงเดือน
๔. นายฐกฤต  สุกุลกิตติไกร
๕. นางสาวธนกร  วิริยาลัย
๖. นางสาวดารารัตน์  หุตะวัฒนะ
๗. นายจีรวัฒน์  แสงอนันต์
๘. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม

มีหน้าที่

๑. จัดวงดุริยางค์บรรเลงรับ – ส่งเสด็จฯ และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
			
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
			
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙
							
                                                                  (นายสิริชัยชาญ  ฟักจำ�รูญ)
         อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ขอขอบคุณ
นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
ศาสตราจารย์อภินันท์  โปษยานนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อธิบดีกรมศิลปากร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ดร.สิริชัยชาญ  ฟักจำ�รูญ
นายอนันต์  ชูโชติ
นายพนมบุตร  จันทรโชติ
นางสาวดวงกมล  ยุทธเสรี
กองงานส่วนพระองค์ สํานักพระราชวัง
นายธงชัย  รักปทุม
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)
ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์
ศิลปิน
รองศาสตราจารย์เลิศ  อานันทนะ
ศิลปิน
นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์
ศิลปิน
รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี
ศิลปิน               
นายสาคร  โสภา
ศิลปิน
นายสังคม  ทองมี
ผู้อำ�นวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
นายพนม  พรกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอำ�มฤทธิ์  ชูสุวรรณ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายเด่น  หวานจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส
		ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นายบุญพาด  ฆังคะมะโน   
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข
อาจารย์ประจำ�คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์		
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชต
อาจารย์ประจำ�คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลป
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ออกแบบและจัดรูปเล่ม : นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล

