
รายชื่อผูที่สงผลงานและชื่อภาพ  
ที่เขารอบสุดทายจํานวน 138 ภาพ 

    ภาพที่ไดรับรางวัล คือช่ือภาพที่เปนตัวอักษรสีแดง รวม 13 ภาพ 
     ภาพที่ไดรับคัดเลือกใหรวมแสดงนิทรรศการ คือช่ือภาพที่เปนตัวอักษรสีเขียว รวม 95 ภาพ 

1. นายชนนินทร งามการ  จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ หมดหนานา..ถางหญาทัง้นา 

2. น.ส.เกสรทอง กางประพนัธ จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ รอยยิ้ม 

3. น.ส.ธนชัพร สุขสวัสด์ิ จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ออกรวง 

4. น.ส.สุทาทพิย แซปง จาํนวน 3 ภาพ ชื่อภาพ เทคโนโลยีกบัทุงนา, มัดขาว, เก็บเกี่ยวผลผลิต 

5. นายฐานันดร ศรีเพ็ญ จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ขวัญขาว 

6. นายศรนัย ลักษณลาวัณย จาํนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ขาวไทย 

7. น.ส.บราลี ยสนิทร จํานวน 1 ภาพ ไดแสดง 1 ภาพ 

8. น.ส.ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ จํานวน 2 ภาพ ชือ่ภาพ รวง, ฝด 

9. นายทศพล พงษนุมกูล จํานวน 5 ภาพ ไดแสดง 3 ภาพ ไมไดแสดง 2 ภาพ 

10. นายสทุธเิกียรติ สุขบุญรักษา จาํนวน 2 ภาพ ชื่อภาพ เชยีงราย...ปลายนา 2 ภาพ 

11. นายคฑาวุธ เรือนทราย จาํนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ กลับบาน 

12. นายเอนกพงศ  สงสกุล จาํนวน 10 ภาพ ชือ่ภาพ ดํานา, มัดขาว, ไถนา, หวานขาว, ไมไดแสดง 6 ภาพ 

13. น.ส.ดากานดา ภัยพิลัย จาํนวน 3 ภาพ ชือ่ภาพ ชางไถนา, ชาวนาไทยหัวใจเกนิรอย, ชางไถนา 

14. น.ส.พิมพพร  พงศพานิช จํานวน 6 ภาพ ชือ่ภาพ ทุงสทีอง, คลังเสบียง, ขาวไทยสูเสนชัย, เก็บเกีย่ว, ขาวเมล็ดอวบ, ลําเลียง 

15. นายจามกิร  ศรีคํา จํานวน 9 ภาพ ชื่อภาพ  กระดูกสนัหลงัของชาติไทย, หุนไลกา, ตนกลา, คุณคาขาวไทย,  

 คุณคาขาวไทย, หอบฟาง, ฟางขาว, หนาแลงนาปรงั, เลี้ยงววั 

16. นายเกียรติวฒัน ไหลนาํเจริญ จํานวน 4 ภาพ ชื่อภาพ ขาวไทย, ขาวเมล็ดที่มีคา, ตนกลาฝาผนืดินแตก, บานฉนัมีขาวหอม 

17. นายภูมพิัฒน วิวัฒนลักขณาวงศ จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ยิง่ใกลเลกิก็ยิ่งเหนื่อย 

18. พระธวชัชัย  แกวสิงห จํานวน 2 ภาพ ชื่อภาพ ไถนายามเย็น, ไถนายามเย็น 

19. นายโกสทิธิ์  ทฆิัมพรภาค จาํนวน 2 ภาพ ชือ่ภาพ เมล็ดสีทอง, ทุงทอง 

20. นายวรวุฒ ิ เจริญ จํานวน 2 ภาพ ชื่อภาพ รวงขาวกับความสามัคคี, รวงขาวที่แพร 

21. นายธีรธัช  โนตศิริ จํานวน 5 ภาพ ชื่อภาพ สรางมากับมือ, ที่ๆมีความสขุ, เกี่ยวที่นาฉนั, ส่ิงที่คูกัน, อุมขาว 

22. นายบัญชา  จลุุกุล จํานวน 3 ภาพ ชื่อภาพ  เสียงของ"นาขวัญ", เสียงของ"นาขวัญ", คุณคาทางจิตใจ 

23. น.ส.พรพมิล  ปงสุวรรณ จํานวน 1 ภาพ ชือ่ภาพ รวงขาวยามอัสดง 

24. น.ส.ยุพา  พมิพา จํานวน 2 ภาพ ชื่อภาพ สะทอนความเปนอยูในอดีตดวยคุณคาของขาว,  

ขาว..คุณคามหาศาลตอคนไทยภายใตพระราชดําริ 

25. นายจุติพงศ  เกิดสวาง จาํนวน 6 ภาพ ชื่อภาพ ลงแรง, ตนกลา, ขาวสาร100%, หนาราน, ดํากลา, รวมมือรวมใจ 

26. นายสเุมธา  เพ็ชรอําไพ จํานวน 6 ภาพ ชือ่ภาพ วิถีชาวนาไทย 2 ภาพ, ขาวไทยงดงาม 3 ภาพ, ขาวไทยงดงาม 



27. นายธนานนท  พรมม ิจํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ หลากสี..หลากประโยชน 

28. นายพงคณธี ภูฆัง จํานวน 10 ภาพ ชื่อภาพ หมกเม็ดขาวที่เลี้ยงทกุชวีิต, ชวีิตที่อยูรวมกนั, ชาวนาบนที่สูง, ชาวนาบนที่สูง,  

     นาขัน้บันได, ควายไทย ขาวไทย, ควายไทย ขาวไทย, ทุงรวงทอง, วิถีชาวนา,       

     ขาวไทย, ชวีิตที่อิงแอบ 

29. น.ส.อารีย  นพวงศ จํานวน 2 ภาพ ชื่อภาพ มัดขาว, ลานเมล็ด 

30. นายพงศสิทธตัถ  แลบัว จํานวน 4 ภาพ ชือ่ภาพ วิถีชาวนาไทย, คุณขาว, ยามเชา, รวงขาวยอแสง 

31. นายนพินธ  เงนิยวง จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ความแหงแลงกับตนขาว 

32. นายนรเทพ  วจิิตตโภคิน จํานวน 4 ภาพ ชือ่ภาพ รอยยิม้, งดงามขาวไทย, ขยนัขันแข็ง, หลังสูฟานาสูดนิ 

33. นายณัฐวุฒ ิ ใจอุน จาํนวน 2 ภาพ ชื่อภาพ เมล็ดพันธุ, ตนกลา...งอกเงย 

34. นายปุณณภพ  กายา จาํนวน 5 ภาพ ชื่อภาพ มหัศจรรยทองนา, ชวีิตแหงวัฒนธรรม, รอยยิ้มกับคนปลูก,  

                มนตเสนหแหงนาขาว, ทรัพยในนา 

35. นายปลันธ  อําไพรัตน จาํนวน 7 ภาพ ชื่อภาพ มัดเรียง, เกี่ยวเถอะแม...เกี่ยว, สับ สับ สับ, พร้ิวไหว, เมล็ดขาวสทีอง, คูกนั,  

      คาบแกระ 

36. นายภทัรพงษ  นิ่มนวล จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ Forget me not 

37. น.ส.วฬิา  มาริชมา จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ รวงขาวทองอราม 

38. น.ส.ศรัญญา  หิรัญคํา จํานวน 1 ภาพ ชื่อภาพ จอมพลงัขนขาว 

39. นายวทิยา  แดงสุวรรณ จํานวน 1 ภาพ ชือ่ภาพ ดวยหยาดเหงื่อของชาวนา 

40. นายมนชยั  ไชยมนตรี จาํนวน 2 ภาพ ชื่อภาพ ดวยความเอาใจใส, สูความเปนขาวไทย 

41. น.ส.ศศิธร  เปรมจิตต จํานวน 2 ภาพ ชื่อภาพ พืชแหงเศรษฐกิจ, พืชแหงเศรษฐกิจ 

42. น.ส.กณิกา  ปกอินทรีย จาํนวน 1 ภาพ ไดแสดง 1 ภาพ  

43. นายเอกพนั  ไพรอังกูร จาํนวน 2 ภาพ ชื่อภาพ รูปลักษณรวงขาว, รูปลักษณรวงขาว 

44. นายนิติพงษ  คาขาว จํานวน 2 ภาพ ชื่อภาพ ทะยานขึ้นฟา, สามัคคี 

45. นายจเร  มากสอน จาํนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ  Made In Thailand 

46. นายคนัธชิต  สิทธิผล จาํนวน 4 ภาพ ชื่อภาพ ทาํขวัญขาว, ทําขวัญขาว 3 ภาพ  

47. นายคมุพล  เตชถาวรกุล จาํนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ นอยนิด(แต)มหาศาล 

48. นายนาว ี ตันเอี๋ยม จาํนวน 1 ภาพ ไดแสดง 1 ภาพ  

 

 


