
รายชื่อภาพถายที่ผานการคัดเลือกรอบแรก

ลําดับ ช่ือภาพ ประเภทการประกวด ชื่อผูสงภาพ
1 ชุมฉ่ํายามฝนพรํา พืชและเห็ดรา กัลยา  รักศิลป
2 รวมอาศัย1 พืชและเห็ดรา จตุพร  คุปตะสิน
3 เห็ดนอยกลางปาใหญ พืชและเห็ดรา จรูญ  กังแฮ
4 ขนุนดิน พืชและเห็ดรา เฉลิม  อัชชมานะ
5 เห็ด สายน้ํา และความชุมชื้น พืชและเห็ดรา ชาญยุทธ  ศรีบัวรอด
6 โดดเดนบนขอนไม พืชและเห็ดรา ฐิติยา  ม่ังประยูร
7 เห็ดแหงปาดิบชื้น พืชและเห็ดรา ณัฐพิชญ  ศรีลีอรรณพ
8 ผุดข้ึนมารับแสงตะวัน พืชและเห็ดรา ทวีศักดิ์  บุทธรักษา
9 กวมแดง พืชและเห็ดรา บารมี เต็มบุญเกียรติ

10 ลูกสนลอลม พืชและเห็ดรา วีระยุทธ  ชาติสุวรรณ
11 เห็ด พืชและเห็ดรา สุรศักดิ์  เจียมทรัพย
12 อิงอาศัย พืชและเห็ดรา หรรษา  ตั้งมั่นภูวดล
13 วางไข ภาพสะทอนมุมมองใหม จอมพล  มุสิกวงศ
14 บรรเทาความเจ็บปวด ภาพสะทอนมุมมองใหม ชยทัต  หลักดี
15 โลกรอน 1 ภาพสะทอนมุมมองใหม ณัฐพงศ  วงษชุม
16 ฮอ จะลงจอดแลว ! ภาพสะทอนมุมมองใหม นรินทร  แสไพศาล
17 ศิลปะแหงการตอสู ภาพสะทอนมุมมองใหม พิชชาพร  พฤกษรัสมีพงศ
18 ศิลปะแหงธรรมชาติ ภาพสะทอนมุมมองใหม พิชชาพร  พฤกษรัสมีพงศ
19 กระตาย? ภาพสะทอนมุมมองใหม วงคพันธ  พรหมวงศ
20 มุมมองศิลปะ ภาพสะทอนมุมมองใหม วินนิวัตร ไตรตรงสัตย
21 เกสร ภาพสะทอนมุมมองใหม สิทธิโชค  เปยมทองคํา 
22 ลับ ลวง พราง ภาพสะทอนมุมมองใหม สุทธิศักดิ์   สุขเก้ือ
23 แตกตาง...แตไมแตกแยก ภาพสะทอนมุมมองใหม สุภัชญา  เตชะชูเชิด
24 รองรอยที่เหลืออยู ภาพสะทอนมุมมองใหม สุเมตต  ปุจฉาการ
25 reflex ภาพสะทอนมุมมองใหม สุรศักดิ์  เจียมทรัพย
26 ผาเดียวดาย ไมเดียวดาย ระบบนิเวศ จตุพร  คุปตะสิน
27 ตนน้ําปาเขียว ระบบนิเวศ จรูณ  วงศแกว
28 ชีวิตบนผืนทราย ระบบนิเวศ ณัฐพงศ  วงษชุม
29 คอเชียงดาว...พืชหายาก ระบบนิเวศ ทวีศักดิ์  บุทธรักษา
30 ผลิบานเต็มผืนปายามหนาฝน ระบบนิเวศ ทวีศักดิ์  บุทธรักษา
31 เขียวขจี ที่เหวนรก ชั้น 3 ระบบนิเวศ นรินทร  แสไพศาล
32 อุดมสมบูรณ ระบบนิเวศ พิชชาพร  พฤกษรัสมีพงศ
33 กับดักธรรมชาติ ระบบนิเวศ ลลิตา  ปจฉิม
34 ครอบครัวตั๊กแตนก่ิงไม 1 ระบบนิเวศ วงคพันธ  พรหมวงศ
35 มหัศจรรยกุหลาบขาวแหงดอยเชียงดาว ระบบนิเวศ วินนิวัตร ไตรตรงสัตย
36 แนวปะการัง ระบบนิเวศ สุเมตต  ปุจฉาการ
37 ชวีิตชาวสวน วิถีชีวิต จอมพล  มุสิกวงศ
38 บวชไวใหลูกหลาน  สืบสานไวใหยั่งยืน วิถีชีวิต จันจิรา  อายะวงศ
39 เปดไลทุง วิถีชีวิต ชาญยุทธ  ศรีบัวรอด
40 ดํานา วิถีชีวิต ชาญยุทธ  ศรีบัวรอด
41 บานของเรา วิถีชีวิต พิชชาพร  พฤกษรัสมีพงศ
42 นาขั้นบันได วิถีชีวิต วรพจน  บุญความดี
43 วิถีชีวิตกับความผูกพัน วิถีชีวิต วิเชียร  จันวงษา 
44 ชีวิตกับสายน้ํา วิถีชีวิต หรรษา  ตั้งมั่นภูวดล
45 กรีดยาง วิถีชีวิต อาหามะ  สารีมา
46 เข็นเรือ วิถีชีวิต อาหามะ  สารีมา
47 ความกลมกลืนกับธรรมชาติ สัตว กนกอร  ศรีมวง
48 สัตวโลกนารัก สัตว จตุพร  คุปตะสิน
49 รอปอน สัตว จตุพร  คุปตะสิน
50 เดินบนผิวน้ํา สัตว จรูญ  กังแฮ
51 ชีวิตใหม สัตว จรูณ  วงศแกว
52 เริ่มฤดู สัตว จรูณ  วงศแกว
53 ฉันกําลังจะโต สัตว จรูณ  วงศแกว
54 รวมดวยชวยกัน สัตว จอมพล  มุสิกวงศ
55 มดแดงจอมพลัง สัตว จักริน  คงเจริญ
56 มดแดงขนไข สัตว จักริน  คงเจริญ
57 มดแดงจอมขยัน สัตว จักริน  คงเจริญ
58 ดวงไทรโลไบท สัตว เฉลิม  อัชชมานะ
59 หัวงู สัตว ปยะลาภ ตันตปิระภาส
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60 กลับรัง สัตว ชยทัต  หลักดี
61 สามัคคีชุมนุม สัตว ชาญยุทธ  ศรีบัวรอด
62 Save the Queen สัตว ณัฐพงศ  วงษชุม
63 หอยลาย สัตว ณัฐพงศ  วงษชุม
64 อาหารเชา สัตว ณัฐพงศ  วงษชุม
65 ตํานานบึงบอระเพ็ด สัตว ณัฐพิชญ  ศรีลีอรรณพ
66 ดัชนีแหงปา สัตว ณัฐพิชญ  ศรีลีอรรณพ
67 ผีเสื้อวางไข สัตว ธนโชค  ภูมิศิรชิโย
68 หอยกับเห็ด สัตว ธนโชค  ภูมิศิริชโย
69 อดทน (เพ่ือลูก) สัตว ธนาธิป  นพนิชศตนันท
70 สามัคคีคือพลัง สัตว นณณ  ผาณิตวงศ
71 วางไข สัตว นณณ  ผาณิตวงศ
72 ตัวอะไร สีแดงๆ ? สัตว นรินทร  แสไพศาล
73 แตงไทยขามน้ํา สัตว บารมี เต็มบุญเกียรติ
74 หากินยามเย็น สัตว บารมี เต็มบุญเกียรติ
75 อุนไอรกั สัตว ปรัชญา  ชุติภัทรสกุล
76 กลับรัง สัตว ปรัชญา  ชุติภัทรสกุล
77 วินาทีกําเนิดชีวิต สัตว พิชชาพร  พฤกษรัสมีพงศ
78 คางแวนถิ่นใต สัตว พิชชาพร  พฤกษรัสมีพงศ
79 เพราะเรารักกัน สัตว พิเชษฐ  ผลพิชิต
80 ชีวิตใหม สัตว พิเชษฐ  ผลพิชิต
81 ทากเปลือยวางไข สัตว ลลิตา  ปจฉิม
82 ถอยทีถอยอาศัย สัตว ลลิตา  ปจฉิม
83 ชนิดใหมหรือไม? สัตว วงคพันธ  พรหมวงศ
84 แยกไมออก สัตว วงคพันธ  พรหมวงศ
85 ลมหายใจแรก สัตว วชิระ กิติมศักดิ์
86 กระทางกระปอง สัตว วรพจน  บุญความดี
87 อาหารมื้อโปรด สัตว วิเชียร  จันวงษา 
88 ทวงทา ลีลา นกนอย สัตว วิเชียร  จันวงษา 
89 การเดินทางของมดแดง สัตว วีระยุทธ  ชาติสุวรรณ  
90 ปองกันตัว สัตว ศิริวัฒน  แดงศรี
91 ผูกมัด สัตว ศีลาวุธ  ดํารงศิริ
92 ลีลาถลาลม สัตว สิทธิโชค  เปยมทองคํา 
93 รักษานํ้า รักษาชีวิต สัตว สุทธิศักดิ์   สุขเก้ือ
94 กอกวน สัตว สุทธิศักดิ์   สุขเก้ือ
95 ตามหลังเพ่ือน สัตว สุริยะ  มงคลละ
96 คันกน สัตว สุริยะ  มงคลละ
97 แมงชาง (Ant lion's larva) สัตว เสฏฐวุฒิ  ชาลาบุตระ
98 โผบิน สัตว เสฏฐวุฒิ  ชาลาบุตระ
99 ลีลาหลบหลีก สัตว หรรษา  ตั้งมั่นภูวดล
100 คางคาวเขาชองพราน สัตว หรรษา  ตั้งมั่นภูวดล
101 รอยโทดาวทะเล สัตว อนุชิต  ดาราไกร
102 บานหนูอยูไหน สัตว อนุชิต  ดาราไกร
103 ตามองตา สัตว อรรถพล  เจริญพักตร
104 A life of forest สัตว อิทธิ  เกิดผล
105 Next generation สิ่งมีชีวิตใตนํ้า นรินทรรัตน   คงจันทรตรี
106 ปะการังฟอกขาว สิ่งมีชีวิตใตนํ้า ลลิตา  ปจฉิม
107 ปลาตีนแหงปาชายเลน สิ่งมีชีวิตใตนํ้า วินนิวัตร ไตรตรงสัตย
108 วางกาม สิ่งมีชีวิตใตนํ้า สุเมตต  ปุจฉาการ
109 อาปากกวางๆซิ สิ่งมีชีวิตใตนํ้า สุเมตต  ปุจฉาการ
110 แถวหนากระดาน สิ่งมีชีวิตใตนํ้า สุเมตต  ปุจฉาการ
111 ลูกนอยกลอยใจ สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ โกศล  ศิริวาลย
112 โชวตัว สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ โกศล  ศิริวาลย
113 หัดบิน สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ โกศล  ศิริวาลย
114 กลับบาน สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ ณัฐพงศ  วงษชุม
115 ตุกกายเสือดาว สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ นณณ  ผาณิตวงศ
116 ปลาผีเสื้อถ้ํา สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ นณณ  ผาณิตวงศ
117 เวลาพักผอน สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ บารมี เต็มบุญเกียรติ
118 กวางผาแหงก่ิวแมปาน สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ บารมี เต็มบุญเกียรติ

2



รายชื่อภาพถายที่ผานการคัดเลือกรอบแรก

ลําดับ ช่ือภาพ ประเภทการประกวด ชื่อผูสงภาพ
119 มุงหนาสูทะเล สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ ลลิตา  ปจฉิม
120 ขาวปน สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ วรชาติ โตแกว
121 มหัศจรรยเทียนนกแกว สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ วินนิวัตร ไตรตรงสัตย
122 กบดอยอินทนนท สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ ศิริวัฒน  แดงศรี
123 ตะกอง สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ ศิริวัฒน  แดงศรี
124 ปาดตะปุมใหญ สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ ศิริวัฒน  แดงศรี
125 อ่ึงกรายดอยอินทนนท สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ ศิริวัฒน  แดงศรี
126 หัวขวานใหญสีดํา สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ สุภัชญา  เตชะชูเชิด
127 อยาหนีนะ สิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธ สุเมตต  ปุจฉาการ

3


