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ผลการตัดสินรางวัล
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19ประจาปี 2561
เครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย
รางวัลยอดเยี่ยม
 นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง

ผลงานชุด “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ หมายเลข 2”(4 ชิ้น)

รางวัลดีเด่น
 นายกิตติพศ ประโยชน์มี

ผลงานชุด “สัมพันธ์”(2 ชิ้น)

 นางสาวนริศา นิลพงษ์

ผลงานชุด “ตัวตน”(19 ชิ้น)

 นายพิเชฐ ธรรมวัฒน์

ผลงานชุด “เมล็ดพันธุ์แห่งความฝัน หมายเลข 1”(2 ชิ้น)

 นายอนันท์ วัฒนากอปรกวิน

ผลงานชิ้น “ธรรมชาติสัมพันธ์”

เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม
รางวัลยอดเยี่ยม
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลดีเด่น
 นายดนัย โตอมรพันธุ์

ผลงานชุด “ฤดูฝนและหมู่เมฆ” (8 ชิ้น)

 นางสาวปพิชชา ธนสมบูรณ์

ผลงานชุด “ภาชนะจากบรรยากาศบนท้องฟ้า” (7 ชิ้น)

 นางสาวพรพรรณ สุทธิประภา ผลงานชุด “บทสนทนาจากภายใน-การเปลี่ยนผ่าน หมายเลข 1” (3 ชิ้น)
 นายสุธารักษ์ แสงเทศ

ผลงานชุด “ลูกต้นเป็ดน้ํา” (5 ชิ้น)

เครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม หัวข้อ “Modern Lifestyle”
รางวัลยอดเยี่ยม
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลดีเด่น
 นายกิตติธัช อนันทชาติวงศ์
ผลงานชุด “ชุดน้ําชาอโรม่า” (13ชิ้น )
 นางสาวนิศานาถ สันติธรรมคต ผลงานชุด “สิวารัณ” (8 ชิ้น)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดย นายอภิชัย พังจุนัน
ผลงานชุด “ใบบัว” (6ชิ้น)
 นายสรณัฎฐ์ คงนวล
ผลงานชุด “ร่วมสมัยใหม่” (4ชิ้น)
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ผลการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดง
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19ประจาปี 2561
เครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย
 นายกิตติพศ ประโยชน์มี
 นายกิตติศักดิ์ ฝั้นสาย
และ
























ผลงานชุด “ใบไม้และชีวิต”(2ชิ้น)
ผลงานชุด “รูปขันธ์ หมายเลข 7”
ผลงานชิ้น “สังสารวัฏ”
ผลงานชุด “สิมมา (สีมา)”(11ชิ้น)
ผลงานชุด “ความเคลื่อนไหวแห่งเส้นสาย ความนุ่มนวลแห่งรูปทรง”(2 ชิ้น)
ผลงานชุด “วิหารหุ่นยนต์”(28ชิ้น)
ผลงานชุด “In Room”(2ชิ้น)
ผลงานชุด “ไม่เป็นอิสระ”(2ชิ้น)
ผลงานชุด “รูปทรงของวัฒนธรรมไทย”(4 ชิ้น)
ผลงานชุด “ตัวตน ความทรงจํา และหัวใจ”(2ชิ้น)
ผลงานชุด “สันติภาพบนโต๊ะอาหาร”(10 ชิ้น)
ผลงานชุด “รังสรรค์ปั้นแต่ง”(46 ชิ้น)
ผลงานชุด “ครอบครัวแมว”(8 ชิ้น)
ผลงานชุด “การถนอมอาหาร (ตาก)”(22 ชิ้น)
ผลงานชุด “ผล”(8 ชิ้น)
ผลงานชุด “ความประทับใจในความงดงาม ของพลังแห่งพฤกษา”(2 ชิ้น)
ผลงานชุด “ถ้ําหลวง”(15 ชิ้น)
ผลงานชุด “สายใยรักจากแม่ ชุด 1”(3 ชิ้น)
ผลงานชิ้น “สายใยรักจากแม่ ชุด 2”
ผลงานชิ้น “มนุษย์”
ผลงานชุด “รูปทรงในวิถีชีวิตชนบทอีสาน”(2 ชิ้น)
ผลงานชุด “ชีวิตที่เติบโต หมายเลข 1”(10 ชิ้น)
ผลงานชุด “เมล็ดพันธุ์แห่งความฝัน หมายเลข 2”(3 ชิ้น)
ผลงานชิ้น “ขาวดํา หมายเลข 1”
ผลงานชุด “ความงามของความเป็นธรรมชาติ”(72 ชิ้น)
ผลงานชุด “กาลเวลาที่อาวรณ์ หมายเลข 1”(4 ชิ้น)

นางสาวจารุวรรณ สวัสดี
นายจําลอง สุวรรณชาติ
นางสาวจิตพิสุทธิ์ จีนเขตกรณ์
นางสาวจีรณัฏฐ์ ภักดีรัตน์
นายชัสภาคย์ ฐิติภากร
นายณรงค์ฤทธิ์ เภาจัตุรัส
นายดนัย โตอมรพันธุ์
นายธนสิทธิ์ จันทะรี
นายธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
นายธาตรี เมืองแก้ว
นายธีรัช อภิพัฒนา
นางสาวนพมาส จุลกิจถาวร
นายนพอนันต์ บาลิสี
นางสาวนริศา นิลพงษ์
นางสาวนันทนิตย์ เหง้าพรหมมินทร์
และ
นายพนม ช้างนานอก
นายพรสวรรค์ นนทะภา
นางสาวพลอยอําไพ ยงค์วงศ์ไกรศรี
นายพิเชฐ ธรรมวัฒน์
นายพูนเพิ่ม ตันศิริ
นางสาวเพ็ชรรัตน์ แสงจันทร์
นายภูริทตั ทองเหลือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดย นายเดช นานกลาง
ผลงานชุด “ป่าชายเลนปากน้ําปราณ”(17 ชิ้น)
โดย นายเอกราช พลับจะโปะ
ผลงานชุด “บทเพลงรักจากป่า”(9 ชิ้น)
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เครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย (ต่อ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดย นายดุริวัฒน์ ตาไธสง
ผลงานชุด “แสนรู้”(3 ชิ้น)
โดย นายอมรเทพ กลายกลาง
ผลงานชิ้น “1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก”
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โดย นายสรวิศ มูลอินต๊ะ
ผลงานชุด “ปลดปล่อย”(3 ชิ้น)
โดย นายอภิชัย เสาร์เปียง
ผลงานชิ้น “มือบอน”
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย นางสาววาสนา สดใส
ผลงานชุด “บิดเบือน”(26 ชิ้น)
 นายศุภศิษฎ์ อัศวิษณุ
ผลงานชิ้น “คุณมีหัวใจ ฉันก็มี”
 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โดย นายสมพร อินทร์หยุย
ผลงานชุด “สัตว์มนุษย์”(3 ชิ้น)
โดย นางสาวหทัยรัตน์ ปรมัตถ์คุณาสิน ผลงานชิ้น “แสง-สี-โลหะ หมายเลข 1”
และ
ผลงานชิ้น “แสง-สี-โลหะ หมายเลข 2”
โดย นายกิตติชัย สุขสุเมฆ
ผลงานชุด “อริยมรรคมีองค์ 8”(8 ชิ้น)
โดย นายมนตรี ประเสริฐแก้ว
ผลงานชิ้น “โรบอท 4.0”
 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โดย นางสมควร กุลวงศ์
ผลงานชุด “คู่สี”(2 ชิ้น)
โดย นายเสริมศักดิ์ ทามี
ผลงานชิ้น “เทคโนโลยีย้อนยุค”
และ
ผลงานชิ้น “เข้าถ้ํา”
โดย นายอลงกรณ์ ธรรมพิชัย
ผลงานชิ้น “Android”
 นางสาวสุกาญจนา กาญจนบัตร
ผลงานชิ้น “อาจดูบอบบาง”
 นายสุทธิพงศ์ สวัสดี
ผลงานชิ้น “อบอุ่น”
 นางสาวสุนิษา เรืองนา
ผลงานชิ้น “ฤดูฝน หมายเลข 3”
 นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง
ผลงานชุด “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ หมายเลข 1”(6 ชิ้น)
 นายหัสกร หิรัญสิริโชค
ผลงานชิ้น “เจ้าตัวป่วน”
 นายอนันท์ วัฒนากอปรกวิน
ผลงานชุด “ชีวิตสัมพันธ์”(25 ชิ้น)
 นายอริย์ธัช รักสกุล
ผลงานชุด “สมบูรณ์แบบ ไม่สมบูรณ์แบบ”(4 ชิ้น)
เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม
 นายกษิดิศ ชาวงษ์
 นายจําลอง สุวรรณชาติ
 นายณัฐสิทธิ์ บุญมา

ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งนักรบ”(3 ชิ้น)
ผลงานชุด “สุนทรียะแห่งธรรมชาติ”(3 ชิ้น)
ผลงานชิ้น “สําเภาทอง”
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เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม (ต่อ)
 นายเด่น รักซ้อน
ผลงานชุด “ไหปลาร้าอีสาน”(5 ชิ้น)
 นางสาวทิพากร ปัดเจริญ
ผลงานชุด “ไม่สมบูรณ์แบบ”(12 ชิ้น)
 นายธัญเกียรติ กฤษฎาพรอนันท์
ผลงานชุด “ชามกระดาษ”(2 ชิ้น)
 นายนนทนันท์ เปียกบุตร
ผลงานชุด “แจกันใบแปะก๊วย”(7 ชิ้น)
 นายปณชัย พณิชสารนันท์
ผลงานชุด “วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ หมายเลข 1”(3 ชิ้น)
และ
ผลงานชุด “วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ หมายเลข 2”(3 ชิ้น)
 นางสาวปรัชญาพร แก้วมาลัยทิพย์
ผลงานชุด “ชุดแจกันขนาดจิ๋วสําหรับดอกไม้ใบขนาดจิ๋ว”(24 ชิ้น)
 นายพนธกร คุณุรัตน์
ผลงานชุด “รุ่งอรุณของวันใหม่ หมายเลข 1”(4 ชิ้น)
และ
ผลงานชุด “รุ่งอรุณของวันใหม่ หมายเลข 2”(4 ชิ้น)
 นางสาวภควรรณ ทองวานิช
ผลงานชุด “The Flowery Afternoon Tea”(6 ชิ้น)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดย นางสาวพิมพ์ลภัส รัศมีประเสริฐสุข ผลงานชุด “ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดน่าน”(8 ชิ้น)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดย นายอิทธินพ สีใส
ผลงานชุด “ชุดน้ําชา รูปแบบนกฮูก หมายเลข 1”(6 ชิ้น)
และ
ผลงานชุด “ชุดน้ําชา รูปแบบนกฮูก หมายเลข 2”(6 ชิ้น)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดย นายจักรพงษ์ ฝาชัยภูมิ
ผลงานชุด “ป่ารักษ์น้ํา” (4 ชิ้น)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดย นายเกรียงไกร ดวงขจร
ผลงานชุด “ภาชนะจากธรรมชาติ” (8 ชิ้น)
โดย นายชน ยี่นาง
ผลงานชุด “เคียงคู่” (5 ชิ้น)
และ
ผลงานชุด “ไม้กลายเป็นหิน” (2 ชิ้น)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย นางสาววนิดา นวลฉวี
ผลงานชิ้น “ปลามหาสนุก”
โดย นายเศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผลงานชิ้น “แรงฟืน”
 นางลําดวน สุริยะป้อ
ผลงานชุด “หม้อดอกศิลาดล” (2 ชิ้น)
และ
ผลงานชิ้น “แจกันศิลาดลลายผ้าซิ่น”
 นางสาววชิราภรณ์ เงินเมือง
ผลงานชุด “แจกันฉลุ แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย” (2 ชิ้น)
 นางสาววรัญญา นงนุช
ผลงานชุด “จิตใจสัตว์ป่า”(4 ชิ้น)
 นายวันปภัส ศรีชินเลิศ
ผลงานชุด “ผสมผสานกลิ่นไอ”(3 ชิ้น)
 นายศราวุฒิ โปนา
ผลงานชิ้น “ขูด”
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เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม (ต่อ)
 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โดย นางสาวปานทิพย์ สุภาสาด
ผลงานชิ้น “หินกับกาลเวลา”
โดย นายคํารณ พวงหิรัญ
ผลงานชิ้น “คนกับทะเล”
โดย นายพนม เสมาทอง
ผลงานชุด “สีสันแห่งฤดู”(3 ชิ้น)
โดย นายมนตรี ประเสริฐแก้ว
ผลงานชุด “หอเอน”(2 ชิ้น)
 นางสาวสุกัญญา แทนหา
ผลงานชุด “ชุดตกแต่งร้านกาแฟสไตล์วินเทจ
ร้าน My Memories”(5 ชิ้น)
 นายสุธารักษ์ แสงเทศ
ผลงานชุด “เปลวไฟระบายสี 2561”(5 ชิ้น)
 นายสุริยา วังบอน
ผลงานชุด “รูปทรงของชีวิต”(14 ชิ้น)
เครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม หัวข้อ “Modern Lifestyle”













นายกิตติธัช ภูนฤมิต
ผลงานชิ้น “โคมไฟปลาหมึกยักษ์ หมายเลข 1”
นายกิตติธัช อนันทชาติวงศ์
ผลงานชุด “ความประทับใจในการเคลื่อนไหวของลูกข่าง”(2 ชิ้น)
นางสาวชนากานต์ แซ่อึ้ง
ผลงานชุด “ชุดกาแฟแมว หมายเลข 1”(5 ชิ้น)
นางสาวพริมา ปริศวงศ์
ผลงานชุด “ชามลายผลึกรุ่นปฐมฤกษ์”(4 ชิ้น).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดย นางสาวชยาภรณ์ เจริญวงษ์
ผลงานชุด “โคมไฟเดซี่”(3 ชิ้น)
และ
ผลงานชิ้น “โคมไฟเดซี่ผสมผ้า”
โดย นางสาวชุติมา เนาว์นิเวศน์
ผลงานชุด “ชุดภาชนะอาหารไทยได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากดอกแค”(6 ชิ้น)
โดย นางสาวฐิตาภรณ์ สุนทรสถิตย์
ผลงานชุด “ชุดผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในอาคาร
แรงบันดาลใจมาจากศิลปะในสมัยอยุธยา”(4 ชิ้น)
โดย นางสาวธัญรัตน์ อัตตานุชิต
ผลงานชุด “กุหลาบหิน หมายเลข 1”(7 ชิ้น)
และ
ผลงานชุด “กุหลาบหิน หมายเลข 2”(6 ชิ้น)
โดย นายธวัชชัย อัตตะไพบูลย์
ผลงานชุด “การเปลี่ยนแปลงของกล้วยไม้”(5 ชิ้น)
นางสาวเยาวเรศ สุทธิศาล
ผลงานชุด “ลายรัศมี”(3 ชิ้น)
นายรัชพล ชยะกูรจิรภัทร
ผลงานชุด “ปิ่นโตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลไม้”(8 ชิ้น)
นางสาวศิรัมภา จุลนวล
ผลงานชุด “เทริด”(7 ชิ้น)
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โดย นางสาวบูรณิน กาวี
ผลงานชุด “ความประทับใจในลายเส้น”(9 ชิ้น)
โดย นางสาววาสนา สุนันสา
ผลงานชุด “5 ลีลา”(5 ชิ้น)
โดย นางสมควร กุลวงศ์
ผลงานชุด “เมล็ด 2 สายพันธุ์”(2 ชิ้น)
นายสรณัฏฐ์ คงนวล
ผลงานชุด “แจกันงาช้าง”(2 ชิ้น)

