
 

 
ประกาศผลการประกวดจติรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครัง้ที่ 16 

 บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมกบั มหาวิทยาลยัศิลปากร และกรมศลิปากร 
ขอเชิญศิลปินและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมยั พานาโซนิค “เพ่ือความสขุ
ของมวลมนษุยชาติ” ครัง้ท่ี 16 นัน้    

บดันี ้ คณะกรรมการฯ  ได้คดัเลือกและตดัสนิผลงานท่ีเข้าประกวด  จ านวน  205  ชิน้  จากจ านวน
ศิลปินท่ีสง่ผลงานจ านวน  133 คน  รางวลัยอดเย่ียม อนัดบัท่ี 1 จ านวน 1 รางวลั รางวลัยอดเย่ียม อนัดบัท่ี 
2 จ านวน 2 รางวลั  รางวลัยอดเย่ียม อนัดบัท่ี 3 จ านวน 3  รางวลั รางวลัดีเดน่  จ านวน  10  รางวลั  และมี
ผลงานท่ีได้รับคดัเลือกให้ได้รับเข้าร่วมแสดง  จ านวน 50  ชิน้  ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
  
รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 
 1. นายสมพงษ์  ผลรัศมี ผลงานช่ือ “ใบหน้าชาวนาไทย (อ้ายโอ้)” 
 
รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 
 1. นายเดโช  โกมาลา ผลงานช่ือ “วิถีใต้ หมายเลข 3” 
 2. นางสาวไปรยา  เกตกุลู ผลงานช่ือ “วชัพืช” 
 
รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 
 1. นายวีรยทุธ  แตงทอง ผลงานช่ือ “ชีวิต-ความสมดลุ” 
 2. นายศรชยั  พงษ์ษา ผลงานช่ือ “นิรโทษกรรม หมายเลข 2” 
 3. นายอมิรอน  ยนู ุ ผลงานช่ือ “ร่องรอยชีวิต”  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รางวัลดีเด่น 
 1. นางสาวกามีละ  อิละละ ผลงานช่ือ “เจ้าสาว” 
 2. นายจามร  น่ิมนาค ผลงานช่ือ “Erotic on object reflection No.1” 
 3. นายไทรเติล้  เงาะอาศยั ผลงานช่ือ “วนัหยดุสดุสปัดาห์” 
 4. นายผดงุพงษ์  สารุโณ ผลงานช่ือ “ยามวา่ง” 
 5. นายพินิจ  มิชารี ผลงานช่ือ “คืนสูส่ามญั” 
 6. นายรวีพล  ประดิษฐ ผลงานช่ือ “สีและลวดลาย หมายเลข 2” 
 7. นางสาววรรณนิศา  สมบรูณ์ ผลงานช่ือ “ตวัฉนัเอง” 
 8. นายวราวจัน์  พิมพิสยั ผลงานช่ือ “มรณานสุติ” 
 9. นายวีระพงศ์  แสนสมพร ผลงานช่ือ “จิตรกรรมสี หมายเลข 23” 
 10. นายสรุพงศ์  สทุศัน์ ณ อยธุยา ผลงานช่ือ “สภาวะเคลื่อนไหวแห่งอารมณ์” 
 
รายช่ือศิลปินที่ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดง 
 1.  นายจิตริน  เอี่ยมปิยะ ผลงานช่ือ “ทกุข์เงื่อนปม หมายเลข 2” 

2.  นายจามร  น่ิมนาค ผลงานช่ือ “Erotic on object reflection No.2” 
 3.  นายรวีพล  ประดิษฐ ผลงานช่ือ “สีและลวดลาย หมายเลข 1” 
 4.  นายภวูนยั  ถนอมนาค ผลงานช่ือ “ตอบสนองผ่านจิตจากสิ่งปลกุเร้าทางเพศ” 
 5.  นางสาวลิน้จ่ี  บางขนุทด ผลงานช่ือ “ไก่งามเพราะขนคนงามท่ีจิตใจ” 
 6.  นางสาวมนิุกา  ชมุศรี ผลงานช่ือ “แสงสอ่งทาง” 
 7.  นายศรชยั  พงษ์ษา ผลงานช่ือ “นิรโทษกรรม” 
 8.  นายกฤษฎา  นชุเป่ียม     ผลงานช่ือ “เสือหวัแมว” 
 9.  นายสิทธิพนธ์  เลาะไชยสงค์ ผลงานช่ือ “ภาพสะท้อนความรู้สกึ” 
 10. นายวิษุวตั  จิระพรพาณิชย์ ผลงานช่ือ “วนัพิเศษ” 
 11. นางสาวสลุกัคณา  สขุสง ผลงานช่ือ “วฒันธรรมการบริโภค หมายเลข 2” 
 12.  นางสาวจฬุารัตน์  พลนัการ ผลงานช่ือ “หนกูระดาษ” 
 13.  นายจรัญ  พานออ่นตา ผลงานช่ือ “คน...คนหมนุวนไปตามกิเลส” 



 

 14.  นายประสานพนัธุ์  ภูแ่ตง่ ผลงานช่ือ “มวลมหาประชาชน หมายเลข 2” 
 15.  นางสาวปภาดา  ศิริสวุฒัน์ ผลงานช่ือ “ภวงัค์” 
 16.  นายกฤษกรณ์  บวัเต้า ผลงานช่ือ “สญัญาณแห่งความผนัเปลี่ยน หมายเลข 2” 
 17.  นายนนทนนัท์  อินทรจกัร์ ผลงานช่ือ “Untitle” 
 18.  นายวรัญญ ู ศรีสวา่ง ผลงานช่ือ “วตัถกิุนได้ หมายเลข 1” 
 19. นายพระนาย  เกษมถามศิลป์ ผลงานช่ือ “ร่องรอยชีวิต” 
 20. นายนนัท์นิชา  ป่ินแก้ว ผลงานช่ือ “สภาพล าปาง” 
 21.  นายศกัรินทร์  เจติวรุฬห์ ผลงานช่ือ “พระโพธิสตัว์” 
 22. นายอนภุาพ  ริว้ธงชยั ผลงานช่ือ “คืนท่ีแมฝั่นร้าย” 
 23.  นายอธิวฒัน์  สงัข์เงิน ผลงานช่ือ “ตอ่แขน ตอ่ขา...” 
 24.  นายสนัติ  สีดาราช ผลงานช่ือ “เกษตรสกิรรม” 
 25.  นางสาวจไุฬรัตน์  ขนัขยนั ผลงานช่ือ “Global warming No.1” 
 26. นายธนนัท์  กลิ่นตปนียกลุ ผลงานช่ือ “แอบอิง หมายเลข 2” 
 27.  นางสาวมณีรัตน์  ปลัง่กลาง ผลงานช่ือ “ชีวิต หมายเลข 2” 
 28.  นางสาวกลอยใจ  หวงัหมู่กลาง  ผลงานช่ือ “ครัวอีสาน” 
 29.  นางสาวกลัยา  นกใหม ่ ผลงานช่ือ “ไม่สวยก็เลือกนะ” 
 30.  นายเจษฎากร  แดงอร่าม ผลงานช่ือ “Frang men try Perception No.4” 
 31.  นายปัณณทตั  สนิสมโชติ ผลงานช่ือ “เศษซากอารมณ์ หมายเลข 2” 
 32.  นางสาวชนิกา  สขุสถาน ผลงานช่ือ “สภาวะความสะเทือนใจจากครอบครัว  
     หมายเลข 2” 
 33. นางสาวพฤตินนัทร์  ด าน่ิม ผลงานช่ือ “สภาวะร่างกาย 
 34.  นายสไุฮดี  ซะตา ผลงานช่ือ “คนท่ีผกูพนั” 
 35. นายจรุงรัตน์  รอดคืน ผลงานช่ือ “สมาธิ หมายเลข 3” 
 36. นางสาวสรีูนา  เจ๊ะมะ ผลงานช่ือ “สญัลกัษณ์บนัทกึความทรงจ า หมายเลข 1” 
 37. นายสราวฒุิ  โต๊ะกาหลี ผลงานช่ือ “ชีวิต-ดิน้รน-สจัธรรม หมายเลข 2” 
 38.  นางสาวอามีเนาะห์  ปาแต ผลงานช่ือ “แสวงหาอิสรภาพแห่งชีวิต หมายเลข 1” 
 39. นายธีรทตั  น าแก้ว ผลงานช่ือ “ปรากฏการณ์โลกภายใน หมายเลข 2” 



 

 40. นายวศิน  สทุธิเกษม ผลงานช่ือ “รอดยาก” 
 41.  นายชญานิน  กวางแก้ว ผลงานช่ือ “มนษุย์กบัวตัถ ุหมายเลข 1” 
 42.  นายธนะชยั  พรหมรัตน์ ผลงานช่ือ “รูปทรงท่ีเสื่อมสลาย หมายเลข 1” 
 43. นายจิรโรจน์  ศรียะพนัธุ์ ผลงานช่ือ “บรรยากาศและสีสนัในวฒันธรรมภายใต้  
    หมายเลข 7” 
 44. นายสิหนาท  ลอบมณี ผลงานช่ือ “การดิน้รนภายใต้สภาวะแห่งกรรม  
    หมายเลข 12” 
 45.  นายภทัรวิทย์  บญุพรม ผลงานช่ือ “สวรรค์ร าไรๆ” 
 46.  นายกฤษฎา  แสงประชาธนารักษ์ ผลงานช่ือ “มิติของความทรงจ า” 
 47. นายมงคล  สวุรรณชาตรี ผลงานช่ือ “เสรี (มายา) ภาพ” 
 48.  นายธีระวฒุิ  เนียมสินธุ์ ผลงานช่ือ “สงัคมเดรฉาน” 
 49. นายสิทธิศกัด์ิ  ทองดีนอก ผลงานช่ือ “วนัอาทิตย์” 
 50. นายสมพงษ์  ผลรัศมี ผลงานช่ือ “ใบหน้าชาวนาไทย(ลงุห า)” 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  6 มิถนุายน  พ.ศ. 2557 
 

                   ( อาจารย์ธงชยั รักปทมุ ) 
ประธานคณะกรรมการคดัเลือกและตดัสินผลงานฯ 

         การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค ครัง้ท่ี 16  ประจ าปี  2557 
 


