
 
 

 

ประกาศส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เรื่อง  ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตส านึก # ๓  

ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    _____________________________ 
    ตามประกาศส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมการประกวด
ภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตส านึก # ๓ ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ได้ร่วมถ่ายทอด
ความคิดและสะท้อนมุมมอง เพ่ือร้อยเรียงเรื่องราวความร่วมมือทางด้านการสาธารณสุขของไทย ในการเอาชนะ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อาทิ การบริหารจัดการ และการรับมือในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบุคลากร
ด่านหน้า     การให้บริการฉีดวัคซีน ความร่วมมือในภาคประชาชน และในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจ าส าหรับคนไทยทั้งประเทศ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาภาพถ่ายที่เข้าร่วมโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด      
ด้วยจิตส านึก # ๓ ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย  

 ภาพที่ได้รับคัดเลือก จ านวน ๑๐๐ ภาพ ดังนี้ 
   ๑) นางสาวเกตุแก้ว ณ ตะกั่วทุ่ง  ชื่อภาพ เตรียม 
   ๒) นายกฤตชยาธร รอดพู  ชื่อภาพ ตามแถว  
   ๓) นายกัมพล เสนสอน   ชื่อภาพ เหนียวแค่ไหนก็เข้า  
   ๔) นายกัมพล คุ้มวงษ์   ชื่อภาพ หมอพร้อม เพื่อทุกคน  
   ๕) นายกิตติวินท์ ครุฑไชยันต์  ชื่อภาพ สวดส่ง 
   ๖) นายจตุพร เลียวรัศมี  ชื่อภาพ กาญจน์พร้อม (๗) 
   ๗) นายจักรกฤช เรืองทอง  ชื่อภาพ เรียงหน้าเข้ามาเลย 
   ๘) นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์  ชื่อภาพ ผู้ปิดทองหลังพระ 
   ๙) นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์  ชื่อภาพ วินิจฉัยเคลื่อนที่ 
   ๑๐) นางสาวจิรา ชุมศร ี  ชื่อภาพ รัดกุมเพ่ือชีวิต 
   ๑๑) นางสาวจิรา ชุมศร ี  ชื่อภาพ กู้ไปด้วยกัน  
   ๑๒) นายจิรายุทธ พุทธิวงศ์พาณิชย์ ชื่อภาพ โยมพร้อม พระก็พร้อม 
   ๑๓) นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้   ชื่อภาพ ฆ่าเชื้อ 
   ๑๔) นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้   ชื่อภาพ ผู้จากไป 

 
           ๑๕) นาย… 
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   ๑๕) นายเฉลิม อัชชมานะ  ชื่อภาพ พระไม่ทิ้งชาวบ้าน 
   ๑๖) นายเฉลิม อัชชมานะ  ชื่อภาพ “พระไม่ทิ้งโยม”  

กิจของสงฆ์ในยุคโควิดรุกเมือง 
   ๑๗) นายชวการ ธารสิรโิรจน์  ชื่อภาพ ฉ้าน ฉี้ด แหล่ว (ฉัน ฉีด แล้ว) 
   ๑๘) นายชวการ ธารสิรโิรจน์  ชื่อภาพ กล้าพอไหม 
   ๑๙) นายเชษฐา นวนฉิ้น  ชื่อภาพ ทบ.พร้อมบรรเทาความทุกข์  

ทุกสถานการณ์ 
   ๒๐) นายชัชนันท์ โคตรสา  ชื่อภาพ แม่บ้านแนวหน้า 
   ๒๑) นายชัยคม อธิชโย   ชื่อภาพ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์มรกต  

จ.อุดรธานี-๒ 
   ๒๒) นายชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี  ชื่อภาพ เตรียมออกรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ 
   ๒๓) นายชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี  ชื่อภาพ ก าลังใจ 
   ๒๔) นายชิน ชมด ี   ชื่อภาพ ว่าง 
   ๒๕) นางชิสา ว่องวชิราพาณิชย์  ชื่อภาพ ซาลาเปาไหม 
   ๒๖) นายฐาปนันท์ มหิศนันท์  ชื่อภาพ จิตอาสา...พยาบาลน้อย 
   ๒๗) นายฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์ ชื่อภาพ จิตอาสาร่วมใจ 
   ๒๘) นายณรงค์ศักดิ์ สุริยาวรกุล  ชื่อภาพ เข็น 
   ๒๙) นายณัฐฎ์โชต ิรุจิจินดาวรรณ์ ชื่อภาพ แม่จ๋า เซลฟ่ีหน่อย 
   ๓๐) นางสาวดารารัตน์ อินสุวรรณ ชื่อภาพ อ่ิมท้อง เพ่ือผองไทย 
   ๓๑) นายดิลก ตามใจเพื่อน  ชื่อภาพ คนดูแล 
   ๓๒) นายทวีศักดิ์ สวัสดี   ชื่อภาพ น้ าใจในวิกฤติ ๔ 
   ๓๓) นายทินกร ว่องวชิราพาณิชย์ ชื่อภาพ สองบรรยากาศ 
   ๓๔) นายธนเดช มรรคทรัพย์  ชื่อภาพ กวาดพื้นล้างพ้ืน ๑ 
   ๓๕) นายธนกฤต สิงหกลางพล  ชื่อภาพ SWAB 
   ๓๖) นายธัชกร กิจไชยภณ  ชื่อภาพ ร่วมแรง 
   ๓๗) นายธิติวัฒน์ กฤตย์อติโรจน ์ ชื่อภาพ พระไม่ทิ้งโยม 
   ๓๘) นายธีรพล ด าเรือง   ชื่อภาพ ตรวจ ๖ 
   ๓๙) นายธีรวชั พยัฆยุทธิ์  ชื่อภาพ ส่งจากระยะไกล และตลอดไป 
   ๔๐) นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์  ชื่อภาพ ล่องเรือเพ่ือประชา 
   ๔๑) นายนิพนธ์ เกตุจรัส  ชื่อภาพ รอฟังผล 
    

                 ๔๒) นาย… 
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   ๔๒) นายนิรุตติ์ ขาวปะค า  ชื่อภาพ เราสู้และผ่านมันไปด้วยกัน 
   ๔๓) นางสาวนิลรัตน์ วรรณศิลป์  ชื่อภาพ ใต้สะพานเราก็ตรวจ 
   ๔๔) นางสาวนิลรัตน์ วรรณศิลป์  ชื่อภาพ ATK 
   ๔๕) นายเบนซิน จองสี   ชื่อภาพ จิตอาสา ๙๐๔ 
   ๔๖) นายบุญเลิศ อินสุวรรณโณ  ชื่อภาพ ขับกล่อมคลายใจ 
   ๔๗) นายประเสริฐ ไกรนุกูล  ชื่อภาพ พร้อมใจดูแลซึ่งกันและกัน 
   ๔๘) นายประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์ ชื่อภาพ ฉีดวัคซีนในรถ bmv      
   ๔๙) นายประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์ ชื่อภาพ เผาศพโควิด-๑๙ 
   ๕๐) นายประสงค์จิต บุตรสาลี  ชื่อภาพ คุณยายย่าน (กลัว) เข็มค่ะคุณหมอ 
   ๕๑) นายพงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา  ชื่อภาพ ฉีดแล้ว หยุดเชื้อเพ่ือชาติ 
   ๕๒) นายพรชัย กิตติวงศ์สกุล  ชื่อภาพ วัคซีนเปิดประเทศ-๒ 
   ๕๓) นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์  ชื่อภาพ ค้นหาตรวจโรค 
   ๕๔) นายพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล  ชื่อภาพ เตรียมพร้อม 
   ๕๕) นายพอ อังคุระษี   ชื่อภาพ วาดฝากล่องข้าวส่งก าลังใจ 
   ๕๖) นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์  ชื่อภาพ สู้ไปด้วยกัน 
   ๕๗) นายระพีพัฒน์ สิทธิชัยลาภา ชื่อภาพ Vaccine ด่านหน้า 
   ๕๘) นายรัตนชัย รักษาชัฎ  ชื่อภาพ Drive Thru 1 
   ๕๙) นายรุ่งโรจน์ ยงฤทธิ ์  ชื่อภาพ จัดเจลหน้าอัฐิ 
   ๖๐) นายรุ่งโรจน์ ยงฤทธิ ์  ชื่อภาพ น้ าใจเทศกิจ 
   ๖๑) นายรุ่งโรจน์ ยงฤทธิ ์  ชื่อภาพ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นชุดป้องกัน 
   ๖๒) นางสาวรุ่งทิวา สิริเรืองปัญญา ชื่อภาพ จิตอาสาให้บริการตรวจ ATK  

ให้กับผู้พิการทางสายตา 
   ๖๓) นายรุ่งฤดี มาลาศรี  ชื่อภาพ เคลื่อนย้ายปลอดภัย ๒ 
   ๖๔) นางสาวลัดดาวัลย์ หมอ่งพิชัย ชื่อภาพ ขบวนการต้านโควิด 
   ๖๕) นายวชิระ กาหลง   ชื่อภาพ เที่ยวบินไฟลท์ประวัติศาสตร์  
   ๖๖) นางวารุณี เมฆอากาศ  ชื่อภาพ ร่วมด้วยช่วยกัน 
   ๖๗) นายวิชัย แก้วท ี   ชื่อภาพ เคลื่อนย้าย 
   ๖๘) นายวิทยา สันบ ู   ชื่อภาพ แดนสองปลอดภัยไม่มีใครติดเชื้อ 
   ๖๙) นายวิหาร ขวัญด ี   ชื่อภาพ วัดอุณหภูมิ 
   ๗๐) นายวีรพงษ์ วงศ์ว่องตระกูล  ชื่อภาพ ความหวังของคนด่านสุดท้าย 
 
         ๗๑) นาย… 
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   ๗๑) นายศราวุฒิ ทองเมือง  ชื่อภาพ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน Covid-19 
   ๗๒) นายศุภชัย วีรยุทธานนท์  ชื่อภาพ สามล้อ 
   ๗๓) นายเสกสรร เสาวรส  ชื่อภาพ วัคซีนเคลื่อนที่ 
   ๗๔) นายสรธร โพธิ์สีดา  ชื่อภาพ ขอบคุณที่ท าเพ่ือประชาชน 
   ๗๕) นายสรวุฒิ บวัทอง   ชื่อภาพ ๖๐๘ มาแล้วนะพ่อ 
   ๗๖) นายสัญชัย บัวทรง   ชื่อภาพ ขับกล่อมระหว่างรอ 
   ๗๗) นายสัญชัย ครองสุข  ชื่อภาพ น้ าใจคนไทย 
   ๗๘) นายสุทัศน์ ฟองมูล  ชื่อภาพ เตรียมพร้อมรับวัคซีน 
   ๗๙) นางสาวสุนิสา เบญจกิจ  ชื่อภาพ วัคซีนถวายพระ 
   ๘๐) นายสุภชัย บุตรวงษ์  ชื่อภาพ นั่งรอตามแถวเลยนะคะ 
   ๘๑) นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ  ชื่อภาพ ทุกภาคส่วนร่วมใจ เพ่ือต้านภัยโควิด 
   ๘๒) นายสุริยา พลละคร  ชื่อภาพ สาธารณสุขไทย รวมพลัง  ยับยั้ง โควิด-๑๙ 
   ๘๓) นายสุริยา พลละคร  ชื่อภาพ สาธารณสุขไทย รวมพลัง  ยับยั้ง โควิด-๑๙ 
   ๘๔) นายสุวัฒน์ ร าเพย   ชื่อภาพ บรีฟบูม 
   ๘๕) นางสาวสุวิมล ยืนยงค ์  ชื่อภาพ การเดินทาง 
   ๘๖) นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์  ชื่อภาพ ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อบนสะพานลอย 
   ๘๗) นางอณุศักดิ์ เลาวิลาศ  ชื่อภาพ Field Hospital  
   ๘๘) นางสาวอนัญญา ซาเสน  ชื่อภาพ ซ้อมไว้ก่อน เพ่ือความปลอดภัย 
   ๘๙) นายอรรจน์ ยอมใหญ่  ชื่อภาพ เตรียมวัคซีน 
   ๙๐) นายอรรจน์ ยอมใหญ่  ชื่อภาพ น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
   ๙๑) นายอรรจน์ ยอมใหญ่  ชื่อภาพ ร่วมด้วยช่วยกัน 
   ๙๒) นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อ าไพ  ชื่อภาพ เข็มสองแล้วจ้า 
   ๙๓) นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อ าไพ  ชื่อภาพ สภากาชาดไทย  
   ๙๔) นายอัครินทร์ อัศววารินทร์  ชื่อภาพ Antigen Test Kit  
   ๙๕) นายอัฐพนธ์ แดงเลิศ  ชื่อภาพ เพราะโรคร้ายไม่เลือกชั้นวรรณะ 
   ๙๖) นายอัฐพนธ์ แดงเลิศ  ชื่อภาพ แค่มดกัด 
   ๙๗) นายอานัฐ สะระดล  ชื่อภาพ ร่วมด้วยช่วยกัน 
   ๙๘) นายอาหามะ สารีมา  ชื่อภาพ มาฉีดกันเถอะ 
   ๙๙) นายอาหามะ สารีมา  ชื่อภาพ อุ่นใจได้ฉีดแล้ว 
   ๑๐๐) นางสาวอุชุพร เหง่าสุวรรณ ชื่อภาพ เราต้องรอด 

 
             ทั้งนี…้  




