
ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ (ประเภทประชาชนทั่วไป) 

 รางวัลโล่พระราชทานสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

 

รางวัลชนะเลิศ (โล่พระราชทาน) 

นายอ๊อด  ศรีสมยั จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เทคนิค สีน า้มนั 

                                

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายสกิุจ เชือ้สายดวง จงัหวดัสริุนทร์ เทคนิค สีน า้มนั            นายวิเชษฐ์  เกิดศลิป์ จงัหวดัสิงห์บรีุ เทคนิค สีน า้ 



รางวัลชมเชย  ๕ รางวัล (ประเภทประชาชนท่ัวไป) 

 

นายธนนต์  จนัทร์กลิ่น กรุงเทพฯ เทคนิค สีน า้มนั 

                                                    

นายพีระศกัดิ ์ โชตชิว่ง จ.นนทบรีุ เทคนิค สีน า้มนั  นางสาวรัชตะวนั  พวัพรพงษ์ จงัหวดัปทมุธานี เทคนิคสีน า้มนั 

                                                   

นายพงษ์พฒัน์  เหมือนหมาย กรุงเทพฯ เทคนิคสีน า้มนั นายลาภ อ าไพรัตน์ จงัหวดันครปฐม เทคนิคสีน า้มนั 

 



ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ (ประเภทนักเรียนมัธยมและปวช.) 

 รางวัลโล่พระราชทานพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

 
รางวัลชนะเลิศ (โล่พระราชทาน) 

นายธนโชต ิพิลา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จงัหวดัเลย  เทคนิค สีอะคริลิค 

                                 
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายไชยอนนัต์ จนัต๊ะนนั โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอปุถมัภ์      นายสธิุวฒัน์  ศรีสขุ  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

จงัหวดัเชียงราย เทคนิค สีน า้       จงัหวดัราชบรีุ  เทคนิค สีอะคริลิค 



รางวัลชมเชย  ๕ รางวัล (ประเภทนักเรียนมัธยมและปวช.) 

 

นายโภคิน ทองพลู โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอปุถมัภ์  จงัหวดัเชียงราย เทคนคิสนี า้ 

             

        นางสาวอโนทยั ศรียานะ  โรงเรียนแมเ่จดีย์วิทยาคม                                นางสาวนนัทนา จนัทวี โรงเรียนแมเ่จดีย์วิทยาคม 

                       จงัหวดัเชียงราย เทคนิคสนี า้                  จงัหวดัเชียงราย  เทคนคิสอีะคริลคิ 

                                          
                           นางสาวกมลชนก  แสวงลาภ     นางสาวนวพร  วงศ์พิมล 
              วิทยาลยัอาชีวศกึษาอตุรดิตถ์ เทคนิคสอีะคริลคิ    วิทยาลยัอาชีวศกึษาชลบรีุ เทคนิคสนี า้มนั 



ภาพท่ีได้รับการคัดเลือกจัดแสดงนิทรรศการ ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน ๑๖ ภาพ (จดัเรียงตามตวัอกัษร) 

                    
  นายก้องภพ เบญจนิรัตน์ สอีะคริลคิ            นายจกัรกฤษณ์  มลูอินต๊ะ สอีะคริลคิ         นายชชัชยั เชือ้สายดวง สนี า้มนั 

             
นายชยัชนะ  ลอืตระกลู สอีะคริลคิ                 นายทศพล  ยิ่งผล สนี า้มนั                       นายไทยง  ศรีรัตนพนัธ์ สนี า้มนั 

                      
นายประมวล ตัง้มี สอีะคริลคิ            นายปัญญา จนัทวงษ์ สโีปสเตอร์/อะคริลคิ        นายพงศพล โพนะทา สอีะคริลคิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
นายไพบลูย์  ธรรมเรืองฤทธ์ิ สอีะคริลคิ    นายภาสรีุย์  วีระชยั  สอีะคริลคิ 

                 
นายมนตรี  สไีสว สอีะคริลคิ      นายรังส ี เลาหสตู สนี า้มนั                                 นายรังสรรค์  จนัทร์ดี สอีะคริลคิ 

             
นายสาธิต  อินสม สนี า้มนั       นายสทิธิชยั  ตัง้คตธิรรม สนี า้มนั 

 

 

 

 

 



ภาพท่ีได้รับการคัดเลือกจัดแสดงนิทรรศการ ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและปวช. จ านวน ๑๐ ภาพ 

 

                 

นายจกัรกฤษณ์ บวัเลก็ สอีะคริลคิ            นายสมบรูณ์  อุน่ประชา สโีปสเตอร์          นายสรุสทิธ์ิ ทิมผลประเสริฐ์ 
โรงเรียนปัญญาวรคณุ             โรงเรียนพนสัพิทยาคาร                            โรงเรียนบางละมงุ 

       

นายวรุฒม์ ผอ่งภกัต์ สโีปสเตอร์        นายวนัเฉลมิ  ทองนาม สอีะคริลคิ 
โรงเรียนพรหมานสุรณ์         วิทยาลยัอาชีวศกึษาอตุรดติถ์ 

                       
นายธนภมูิ  บวักลิน่ สอีะคริลคิ    นายธนากร  ขตัิขา่ย สนี า้มนั 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง     วิทยาลยัอาชีวศกึษาชลบรีุ 



      
นายธนากร  ขวญัปาก สอีะคริลคิ  นายโภคิน ทองพลู สนี า้   นางสาวศิริยาภรณ์ ทาทอง สอีะคริลคิ 
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา   โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอปุถมัภ์ โรงเรียนกดุเสลาวิทยาคม 

 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการของโครงการ มีข้อควรปฏบิัตดิังนี ้

1. ผู้ได้รับรางวลัทกุท่านประเภทประชาชนทัว่ไป และนกัเรียนมธัยมศกึษา ส่งภาพถ่ายเด่ียวท่ีชดัเจน   
และสวยงาม จ านวน 2-3 ภาพ มาท่ี email : stoupress@hotmail.com เพ่ือจดัท าหนงัสือ 

2. การจดัท าหนงัสือจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ดัง้นัน้ผู้ ท่ีส่งภาพเข้าประกวดทกุท่าน จะได้รับ      
หนงัสือประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2559 

3. ผู้ได้รับรางวลัจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ีในการร่วมพธีิพระราชทานรางวลัในเดือน        
กรกฎาคม 2559 

4. พธีิมอบรางวลัโล่พระราชทานจะจดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 2 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ               
ห้องออร์ดิทรอเรียม หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 

5. นิทรรศการ ระหว่างวนัท่ี 2-31 สิงหาคม 2559 บริเวณ ชัน้ 2 หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 

6. ภาพท่ีได้รับรางวลัเป็นลิขสิทธ์ิของ มสธ.ไม่สามารถรับภาพคืนได้ 

7. ภาพท่ีได้รับการคดัเลือกจดัแสดงนิทรรศการ สามารถรับคืนได้ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2559 

8. ภาพท่ีไม่ได้รับการคดัเลือกให้รับคืนได้ท่ี ส านกัพมิพ์ มสธ. ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2559 

9. มสธ.จะเก็บรักษาภาพทัง้หมดไว้จนถึงเดือนเมษายน 2560 หากพ้นก าหนดนีจ้ะด าเนินการตาม    
ความเหมาะสม 

คณะผู้จดัท าโครงการขอขอบคณุผู้ส่งภาพเข้าประกวดทกุท่าน ขอช่ืนชม ยินดีกบัผู้ ท่ีได้รับรางวลั  และ     
ขอเรียนเชิญทกุท่าน ร่วมพธีิมอบโล่พระราชทานและชมนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 

หากมีข้อสงสยัประการใด โปรดติดต่อคณุรัตนา โทร.02 504 7676 เวลาราชการ 

mailto:stoupress@hotmail.com

