
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ผลการตัดสินผลงานศิลปกรรม 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่อง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 
๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้เชิญชวนศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒  ไปแล้วนั้น 

  บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วและสามารถสรุปผลรางวัลประเภทต่างๆได้ ดังนี้ 

ประเภทจิตรกรรม 

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง 
 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน 
 นายประดิษฐ์  ตั้งประสาทวงศ์ ผลงานชื่อ  “คำสอนพระพุทธ  หมายเลข ๑” 
 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง 
 นางสาวจารุวรรณ  เมืองขวา ผลงานชื่อ  “กุศโลบายจากธรรมชาติ” 
 นายณัฐิวุฒิ  พวงพี ผลงานชื่อ  “นัย สองบ้าน  หมายเลข ๑” 
 นายสิริทัต  เตชะพะโลกุล ผลงานชื่อ  “ความสุขของชีวิต หมายเลข ๖” 

ประเภทประติมากรรม 

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง 
 นายประสิทธิ์  วิชายะ ผลงานชื่อ  “ชีวิตที่เสียสมดุล” 
 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน 
 นายพรสวรรค์  นนทะภา ผลงานชื่อ  “ความทรงจำในวิถีชีวิตชนบทอีสาน” 
 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง 
 นายสุรชัย  ดอนประศรี ผลงานชื่อ  “เมล็ดกับเปลือก” 
 นางสาวอิสรีย์  บารมี ผลงานชื่อ  “ชีวิตของอิสรีย์” 

ประเภทภาพพิมพ์ 

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง 
 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน 
 นายจักรี  คงแก้ว ผลงานชื่อ  “หน้าผา  หมายเลข ๒” 
 นายญาณวิทย์  กุญแจทอง ผลงานชื่อ  “หยดที่จางหายของฤดูฝน” 
 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง 
 นางสาวจิรนันท์  จุลบท ผลงานชื่อ  “แตกพันธุ์” 

ประเภทสื่อประสม 

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง 
 นายวุฒินท์  ชาญสตบุตร ผลงานชื่อ  “การประกอบสร้างของเปลือกนอกในความจริงเสมือน หมายเลข ๓” 
 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน 
 นางสาวสุนันทา  ผาสมวงค์ ผลงานชื่อ  “สภาวะของความทุกข์” 
 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง 
 นายไชยันต์  นิลบล ผลงานชื่อ  “แรงงานและการดิ้นรนสู่ชีวิตใหม่” 



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมแสดง 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่อง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 
๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้เชิญชวนศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒  ไปแล้วนั้น 
  บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และสามารถสรุปผลการคัดเลือกผลงานให้เข้าร่วมแสดงประเภทต่างๆ ดังนี้ 

ประเภทจิตรกรรม 

 นายกนกกร  หมื่นโฮ้ง ผลงานชื่อ  “มนต์ขลัง” 
 นางสาวกาญจนา  ชลศิริ ผลงานชื่อ  “ภาษา” 
 นายจิรวัฒน์  การนอก ผลงานชื่อ  “หน่วยพลังงานในสนามอารมณ์ หมายเลข ๑” 
 พระจำรัส  พินิจกิจ ผลงานชื่อ  “พุทธศิลป์ผ่านจิตรกรรม-สถาปัตยกรรมล้านนา” 
 นายชัชรินทร์  เชื้อคำเพ็ง ผลงานชื่อ  “พฤติกรรมซ่อนเร้น หมายเลข ๒” 
 นายชุมพล  พรหมจรรย์ ผลงานชื่อ  “กำเนิดวัฒนธรรม (๐๑ )” 
 นางสาวณัฐสุรี  เตชะวิริยะทวีสิน ผลงานชื่อ  “ขบวนหน้ากาก หมายเลข ๒” 
   และ ผลงานชื่อ  “หลอน...ร้อน หมายเลข ๒” 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์  จันทเชื้อ ผลงานชื่อ  “แสงสะท้อนของความศรัทธา หมายเลข ๑” 
 นางสาวนภัส  กังวาลนรากุล ผลงานชื่อ  “ใจมนุษย์ หมายเลข ๒” 
 นางสาวนอเดียนา  บีฮิง ผลงานชื่อ  “บ้านฉัน หมายเลข ๒” 
 นางสาวนิลยา  บรรดาศักดิ์ ผลงานชื่อ  “The Family” 
 นายนิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส ผลงานชื่อ  “25 hours (The Moment of 24 Hours is Never   
   Enough)” No.1 
 นายเนติกร  ชินโย ผลงานชื่อ  “ความทรงจำ” 
 นายบุญช่วย  เกิดรี ผลงานชื่อ  “ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อกิเลสในใจมนุษย์” 
 นายเปจัง มิตรสาธิต ผลงานชื่อ  “ภาพความทรงจำแห่งวิถีชีวิต  หมายเลข ๒” 
 นายฝนธรรม  บัวภุชพงศ์ ผลงานชื่อ  “วิถีชีวิต  หมายเลข ๑” 
 นายพณิช  ผู้ปรารถนา ผลงานชื่อ  “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข ๑” 
 นายพันธุ์ศักดิ์  แก้วสลับนิล ผลงานชื่อ  “Reality  Matters” 
 นายพิชญ์  แตงพันธ์ ผลงานชื่อ  “สัจธรรม” 
 นายวิทยา  หอทรัพย์ ผลงานชื่อ  “เงาโลกาภิวัตน์” 
 นายวีระพงศ์  แสนสมพร ผลงานชื่อ  “สุนทรียภาพแห่งมิติและโครงสร้างของพื้นที่ หมายเลข ๑๘” 
 นายศักรินทร์  สุขมานะธรรม ผลงานชื่อ  “ความงามเบื้องหลัง” 
 นายสันติ  สีดาราช ผลงานชื่อ  “ต่อเติม หมายเลข ๓” 
 นายสิทธิศักดิ์  ทองดีนอก ผลงานชื่อ  “ห้อง” 
 นายสีหนาท   ลอบมณี ผลงานชื่อ  “รูปสัญญะแห่งความปรารถนา หมายเลข ๑” 
 นายสุพร  แก้วดา ผลงานชื่อ  “ดูกายเห็นจิต  ดูจิตเห็นธรรม” 
 นางสาวสุภาภรณ์  จุลกะ ผลงานชื่อ  “ดอกไม้ของแม่   หมายเลข ๒๘” 
 นายสุรพันธ์  ขวัญแสนสุข ผลงานชื่อ  “ชีวิต หมายเลข ๑” 
 นายสุเมธ  จันทร์ฤชาชัย ผลงานชื่อ  “จิตใต้สำนึก” 
 ว่าที่ ร.ต.อนุโรจน์  จันทร์โพธิ์ศรี ผลงานชื่อ  “ไตรลักษณ์ หมายเลข ๑” 

ประเภทประติมากรรม 

 นายธนารักษ์  ชาวกงจักร์ ผลงานชื่อ  “ความทุกข์ของการดิ้นรน” 
 นางสาวนริศรา  เกิดโกสุม ผลงานชื่อ  “ความงามในวัตถุ” 
 นายบุญเกิด  ศรีสุขา ผลงานชื่อ  “กลมกลืน  หมายเลข ๓” 
 นายปรีชา  บุญโยธา ผลงานชื่อ  “ชีวิต หมายเลข ๑” 
 นายพิชัย  หวังเกษม ผลงานชื่อ  “ตั้งสติ” 
 นายศิริพงศ์  สุขุมวาท ผลงานชื่อ  “ความงามจากร่องรอยการเคลื่อนไหว” 
 นายสบโชค  วงค์นาม ผลงานชื่อ  “อวิชา (ความไม่รู้)” 



 นายสมณศักดิ์  บริบูรณ์ ผลงานชื่อ  “โครงสร้างบ้านเมืองไทย” 
 นายสาธิต  เหล่าจิรานุวัฒน์ ผลงานชื่อ  “สภาวะของการเปลี่ยนแปลง” 
 นายสิทธิกร  ขาวสะอาด ผลงานชื่อ  “พ่อใหญ่ลี” 
 นายสุภัตษร  บรรณศรี ผลงานชื่อ  “บุญมา” 
 นายสุรสิทธิ์  มั่นคง ผลงานชื่อ  “พื้นที่แห่งความระทมของคนแรงงาน” 
 นายสุวรรณ  อุทัยไพศาลวงศ์ ผลงานชื่อ  “เทคโนโลยี” 
 นายอภินันท์  อินทกูล ผลงานชื่อ  “วัตถุกับความทรงจำ” 
 นายอริยะ  กิตติเจริญวิวัฒน์ ผลงานชื่อ  “แย้มกราย” 

ประเภทภาพพิมพ์ 

 นายญาณวิทย์  กุญแจทอง ผลงานชื่อ  “ป่าที่ไร้ใบ ๕๙” 
 นายทินกร  กาษรสุวรรณ ผลงานชื่อ  “ท้องทุ่งในชนบท  หมายเลข ๘” 
 นายเทพพงษ์  หงษ์ศรีเมือง ผลงานชื่อ  “วิถีของคนสร้างบ้าน” 
 นายธีรวุฒิ  คำอ่อน ผลงานชื่อ  “งดงามในความไม่สมบูรณ์ หมายเลข ๑” 
 นายบุญมี  แสงขำ ผลงานชื่อ  “แม่และแมว” 
 นายพิชญุตม์  สิรสุนทร ผลงานชื่อ  “ตัวตน จิตไร้สำนึก หมายเลข ๑๒” 
 นายมานะชัย  วงษ์ประชา ผลงานชื่อ  “ชนบท ๒๕๕๙” 
 นายยุทธ  พฤฒาสัจธรรม ผลงานชื่อ  “บาดแผลของยุคสมัย หมายเลข ๑๐” 
   และ ผลงานชื่อ  “บาดแผลของยุคสมัย หมายเลข ๑๑” 
 นายศรัณย์  โลหุตางกูร ผลงานชื่อ  “Wrap for Life No.1” 
 นายสุรพงษ์  สมสุข ผลงานชื่อ  “Life 2016  No.2” 
 นายอดินันท์  ดามะอู ผลงานชื่อ  “แสงศาสนา” 

ประเภทสื่อประสม 

 นายกฤษกรณ์  บัวเต้า ผลงานชื่อ  “การล่มสลายของความเชื่อในจิตใจ” 
 นางสาวจิตรกัญญา  ไชยบุญทา ผลงานชื่อ  “ปมของสภาวะภายใน” 
 นายณรัชต์  กลิ่นสุดใจ ผลงานชื่อ  “บัวบาน กลาง พายุ  หมายเลข ๑” 
 นางสาวณัฐการย์  อธิรัตนมงคล ผลงานชื่อ  “The Happiness Gathering Space” 
 นายณัฐภัทร  ดิสสร ผลงานชื่อ  “ปลาทูเหมือนดั่งยาฝิ่น” 
 นายพันธ์ศักดิ์  ธุรันตะวิริยะ ผลงานชื่อ  “เก็บ” 
 นางเมตตา  สุวรรณศร ผลงานชื่อ  “เส้นใยแห่งความรักจากแม่สู่ลูกน้อยออทิสติก” 
 นางสาวหทัยรัตน์  รอดแก้ว ผลงานชื่อ  “วิถีปักษ์ใต้” 


