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รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม  เหรียญทอง “ศิลป์  พีระศร”ี   2   รางวัล 
  นางสาวคนัมพร  พันธุ์สวัสดิ์  ผลงานชื่อ  “Dictionary of Life” 
 นางสาวรสา  สิทธิการ  ผลงานชื่อ  “ความงามของความตาย” 
  
รางวัลเกียรตินิยม  เหรียญเงิน “ศิลป์  พีระศรี”   8    รางวัล 
 นายคเณศ  แสนศรีลา  ผลงานชื่อ  “รถบรรทุก หมายเลข 4” 
 นายธนพล  อินทฤทธิ์  ผลงานชื่อ  “จรัญ 2561 หมายเลข 1” 
 นางสาวธนัชชา  ลีลางกูร  ผลงานช่ือ  “รูปแห่งกิเลสวัฏฏะ” 
 นายธีรพล  สีอิ่น  ผลงานชื่อ  “เปลี่ยนผ่าน หมายเลข 1” 
 นางสาวปรัชญา  เจริญสุข  ผลงานชื่อ  “ขยะ-สังคม” 
 นายภัทร  ทองขจร  ผลงานชื่อ  “สามัญชีวิต หมายเลข 7” 
 นายภานุวัฒน ์ อังคะสี  ผลงานช่ือ  “ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นปรากฏการณ์ที่เราเคยพบผ่าน” 
 นางสาวอรุณกมล  ทองมอญ ผลงานชื่อ  “ศิลปวัตถุ พ.ศ. 2562” 
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รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์   8   รางวัล 
 นางสาวกัณฐณัฏฐ ์ณปฐมปณพัณณ์ ผลงานชื่อ  “จดหมายจาก 1942 หมายเลข 3” 
 นางสาวธนนันท ์ ใจสว่าง  ผลงานชื่อ  “ภาพรักประจ าบ้าน” 
 นายธนากร  วงษ์บริสุทธิ์  ผลงานชื่อ  “พันธนาการภายใต้มายาคติ” 
 นางสาวนิชกานต์  จุลพงศ์  ผลงานช่ือ  “บ้านของฉัน โลกจินตนาการของฉัน  หมายเลข 2” 
 นางสาวนิตยา  เหิรเมฆ  ผลงานชื่อ  “ที่พ านักแห่งจิต” 
 นายวิเชียร  คงสวัสดิ์  ผลงานชื่อ  “สัจจะธรรมแห่งชีวิต หมายเลข 4” 
 นางสาวสุวิมล  สุขส าราญ  ผลงานชื่อ  “อยากขี่เสือเหยื่อต้องเด็ด” 
 นายอภิรัฐ  ฤกษ์ดี  ผลงานชื่อ  “The Truth, Dimension and the Truth? No.6” 



3 

นายกฤตณัฐชา  พยัคฆศักดิ ์ ผลงานชื่อ  “พันธนาการแห่งการศึกษา” 
นายกฤษณรัช  นันต๊ะค า  ผลงานช่ือ  “สัตว์สังคม หมายเลข 1” 
นายกันต์  มหาเปารยะ  ผลงานชื่อ  “เทวรูปยุควัตถุนิยม” 
นายกิตติพันธ์  บุญชุ่มใจ  ผลงานชื่อ  “โซนของมากาเร็ต” 
นายกิตติพิชญ์  ทองขาว  ผลงานชื่อ  “สัญญะชีวิตริมทาง” 
นางสาวกุลพธู  บุญเลี้ยง  ผลงานชื่อ  “วัตถุที่ไม่สามารถระบุได้” 
นายเกียรติศักดิ์  ไพราม  ผลงานชื่อ  “ผจญภัยแดนต่างดาว” 
นายคเณศ  แสนศรีลา  ผลงานชื่อ  “รถบรรทุก หมายเลข 3” 
นายคมสันต์  ตันเสรีสกุล  ผลงานชื่อ  “อนุสาวรีย์ศิวิไลซ์ หมายเลข 1” 
นางสาวจรรยพร  รุ่งเรืองระยับกุล ผลงานชื่อ  “ความฝันอันสูงสุดของฉนั” 
นายจักรชัย  เพ็ชรปานกัน  ผลงานช่ือ  “ธรรมชาติกับความอุดมสมบูรณ์” 
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นายจิรายุ  แซ่ลอ  ผลงานชื่อ  “ฤดูกาล” 
นางสาวจุฑามาศ  มาสว่าง  ผลงานช่ือ  “Baby Doll” 
นายเจนณรงค์  แคะมะดัน  ผลงานชื่อ  “ความจริงของอุดมคติ” 
นางสาวชฎาพร  นวลพงษ์  ผลงานชื่อ  “รูปทรงจินตนาการแห่งวิถีชีวิตชนบทอีสาน” 
นางสาวชนินาถ  นาระต๊ะ  ผลงานชื่อ  “ภาวะสิ้นยินดี หมายเลข 2” 
นางสาวชนยิา  มณีนวล  ผลงานช่ือ  “ครัวไทย” 
นายเชาวรินทร์  ลามค า  ผลงานชื่อ  “รูปทรงแห่งการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต หมายเลข 2” 
นายซุบฮา  จาเอาะ  ผลงานชื่อ  “สัญลักษณ์พื้นฐานชีวิต” 
นางสาวณัฐกานต์  สิงหนาท  ผลงานชื่อ  “น้ าท่วม” 
นายณัฐพงศ์  บุญมีลาภ  ผลงานช่ือ  “มิติลี้ลับ” 
นางสาวทิพรัตน์  อ่อนอินทร์ ผลงานชื่อ  “ดินแดนแห่งความฝัน  หมายเลข 1” 
                             และผลงานชื่อ  “ดินแดนแห่งความฝัน  หมายเลข 2” 
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 นางสาวธนนันท ์ ใจสว่าง  ผลงานชื่อ  “นักเก็บความทรงจ าประจ าบ้าน หมายเลข 2” 
 นายธนบดี  สุขสอาด  ผลงานช่ือ  “พรหมลิขิต หมายเลข 2” 
 นายธนพล  ดาทุมมา  ผลงานชื่อ  “พื้นที่ในจิตใจของคนข้ามเพศ หมายเลข 1” 
 นายธนพล  อินทฤทธิ์  ผลงานชื่อ  “อรุณ อัมรินทร์ หมายเลข 1” 
 นายธนเศรษฐ์ รัตนวงศ์  ผลงานชื่อ  “ความคิดที่ไม่รู้จบ” 
 นางสาวธมลวรรณ  ลวพิมล  ผลงานช่ือ  “ป้าย” 
                                             และผลงานชื่อ  “ฮกเส็ง” 
 นายธรรศ  รัชนีกร  ผลงานชื่อ  “กิจกรรมยามว่างหลังเลิกเรียนก่อนเวลา” 
 นางสาวธัญลักษณ์  วรพันธ์  ผลงานชื่อ  “ล่วงกระเพาะลงไปสู่” 
 นายธีรพล  สีอิ่น  ผลงานช่ือ  “เปลี่ยนผ่าน หมายเลข 2” 
 นายนนทวัฒน ์ ป้องศรี  ผลงานชื่อ  “ปฏิสัมพันธ์ขัดแย้ง หมายเลข 2” 
 นางสาวนิชกานต์  จุลพงศ์  ผลงานชื่อ  “บ้านของฉัน โลกจินตนาการของฉัน  หมายเลข 1” 
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นายปฏิภาณ  แสงอุทัย  ผลงานชื่อ  “กระดาษแห่งความทรงจ า” 
นางสาวปัณฑิตา  มีบุญสบาย ผลงานช่ือ  “มวลหมู่ประชาหมา” 
นายพงศกร  ทองโฉม  ผลงานชื่อ  “สรุพล SOLO เลย!” 
นายพงศ์นรินทร์  อินทะศร  ผลงานชื่อ  “การปรับเปลี่ยนตนเองจากประสบการณ์ชีวิต  
      หมายเลข 1” 
นางสาวพนิตตา  วัชรนพวิภา ผลงานช่ือ  “มหัศจรรย์แห่งป่า” 
นางสาวพรพรรณ  มงคลสิทธิ์ ผลงานชื่อ  “แลเรือนที่เลอืนราง หมายเลข 2” 
นางสาวพิมพ์เพ็ญ  หอมสมบัติ ผลงานชื่อ  “Tuberose Flower” 
นายภฤศชัย  หอมช่วงทรัพย์ ผลงานชื่อ  “อารมณ์แห่งตัณหาทั้งสาม” 
นายภัทร  ทองขจร  ผลงานช่ือ  “สามัญชีวิต หมายเลข 3” 
นางสาวภัสรากร  สุทธิ  ผลงานชื่อ  “อัตลักษณ์ผู้หญิงและคณุคา่” 
นายภานุชิต  ศรีวิชัย  ผลงานชื่อ  “วิถีแห่งการแลกเปลี่ยน หมายเลข 1” 
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 นางสาวภาสิณี  ชั้นโรจน ์  ผลงานชื่อ  “ธรรมชาติ  หมายเลข 2” 
 นายภูริกรณ์  คงสุวรรณ  ผลงานชื่อ  “สัญญะแทนความคิดถึง” 
 นางสาวมนัชญา  กิจประเสริฐ ผลงานช่ือ  “หวนนึกถึง หมายเลข 2” 
 นายวงศธร  ธนปฐมสินชัย  ผลงานชื่อ  “มนุษย์กับธรรมชาติ หมายเลข 1” 
 นางสาววนัญญา  นักบรติน  ผลงานชื่อ  “ชุมชนเก่า” 
 นายวรุณ  ห้วยบุญ  ผลงานชื่อ  “ห้วงเวลาแห่งความคิดถึง หมายเลข 4” 
 นายวสันต์  สมนึก  ผลงานชื่อ  “สัมพันธภาพรูปทรงธรรมชาติ” 
 นายวันชัย  ณรงค์ชัย  ผลงานชื่อ  “สายสัมพันธ์บรรพชน” 
 นางสาววาสนา  สุนันสา  ผลงานชื่อ  “คู่เคียง” 
 นายวิเชียร  คงสวัสดิ์  ผลงานชื่อ  “สัจจะธรรมแห่งชีวิต หมายเลข 3” 
 นายวีรยุทธ นิยม  ผลงานชื่อ  “ชีวิต - สัมพันธ์ ในพื้นที่เปลี่ยนผ่าน” 
  นายวุฒิไชย  บุณยมานนท ์  ผลงานช่ือ  “Chameleon's Evolution” 
 นายศุภวิชญ์  วีสเพ็ญ  ผลงานชื่อ  “การสังเคราะห์ของการโต้เถียงที่เป็นอนันต์” 
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นายศุภศิษฎ์  อัศวิษณุ  ผลงานชื่อ  “ยึดโยง หมายเลข 1” 
นายสมาชัย  ปุ่มสันเทียะ  ผลงานช่ือ  “สัมพันธภาพของความรัก  หมายเลข 5” 
นายสาคร  วงษ์ราชสีห์  ผลงานชื่อ  “สัตว์-มนุษย์ กระดาษ ไม้ไผ่ รังไหม” 
                            และผลงานชื่อ  “รถถัง ไม้ไผ่ รังไหม” 
นายสุทธิโชค  ภูเขา  ผลงานชื่อ  “จับจ้อง” 
นายสุทธิลักษณ์ เวียงค า  ผลงานชื่อ  “มักกะลีผล หมายเลข 1” 
             และผลงานชื่อ  “มักกะลีผล หมายเลข 2” 
นายสุภาพ  ธาวินัย  ผลงานชื่อ  “การเก็บรักษาความรู้สึกของเด็กผู้ชาย” 
นางสาวสุวิมล  สุขส าราญ  ผลงานชื่อ  “เชิด” 
นายอภิสร  อาสุ  ผลงานชื่อ  “สัมพันธ์-วิถี-วัตถุ หมายเลข 2” 
นายอมรเทพ  อาจอ่อนศรี  ผลงานช่ือ  “สภาวะมลพิษแห่งมนษุย์” 
นายอัษฎาวุธ  ภูยาทิพย์  ผลงานชื่อ  “จังหวะในวัตถุชนบท” 


