
การประกวด "ศิลปกรรมช้างเผือก"  คร้ังท่ี 7  

ล ำดับ ผลตัดสิน ศิลปิน ช่ือผลงำน เทคนิค ขนำด รูปผลงำน

1 รางวัลช้างเผือก นำยบุญน ำ  สำสุด ลูกหลำน  ชำวนำ สีน  ำมัน 181X200

2 รางวัลชนะเลิศ นำงสำวนิลยำ  บรรดำศักด์ิ ลงแขก เย็บปักเส้นด้ำย 140X200

3 รางวัล CEO Award นำยสิปปกร  แก้วท่ำไม้
ดวงจิตแห่งควำม
พอเพียง

สีอะครีลิคบนลินิน 196X152

4 รางวัลรองชนะเลิศ นำยธีรพล  สีสังข์ ปรำรถนำ 01
ถัก ทอ ขดขมวด
ลวดทองแดง

80X85X 
180



5 รางวัลรองชนะเลิศ นำยประเทือง  ก่ ำพัด วิถีแห่งควำมสุข สีอะครีลิคบนผ้ำใบ 160X200

6 รางวัลรองชนะเลิศ นำงสำวพฤตินันทร์  ด ำน่ิม วิถีใต้ บ้ำนฉัน
วัสดุผสมภำพพิมพ์
แกะไม้

200X170

7 รางวัลรองชนะเลิศ นำยมำนนท์  สุธรรม คุณธรรมของคน สีน  ำบนผ้ำใบ 198X149

8 รางวัลรองชนะเลิศ นำยยะโจ  นลินแก้ว
พิธีกรรมสู่ชีวิตท่ีย่ังยืน1
 (เบี ยงซ๊ัย)

สีอะคลีลิค+สีน  ำมัน 200X150

9 รางวัลชมเชย จักรกฤษณ์  มูลอินต๊ะ
แรงบันดำลใจจำกองค์
ภูมิพล

จิตกรรมสีอะครีลิ
คบนผ้ำใบ

150X200



10 รางวัลชมเชย นำยชยสิทธ์ิ  ออไอศูรย์
จิตวิญญำณสีด ำ 
หมำยเลข1

ภำพพิมพ์แกะใม้ 102X144

11 รางวัลชมเชย นำงสำวชลนัฐฐำ  แก้วกนก
เมล็ดพันธ์ แห่งควำม
ภักดี

Digital 
print/Silkscreen

164X193

12 รางวัลชมเชย นำยช ำนำญ  ปรำงสุข สู่ขวัญ-ขอพร สีอะครีลิค 200X185

13 รางวัลชมเชย นำยเดโช  โกมำลำ "บ้ำนฉัน" ผสม 198X198

14 รางวัลชมเชย นำยเทพพงษ์  หงษ์ศรีเมือง
บ้ำนของคน สร้ำงบ้ำน 
แปลงเมือง"4"

ภำพพิมพ์แกะใม้ 110X200



15 รางวัลชมเชย นำยธวัชชัย  โตข ำ วำดฝัน สู่วันใหม่ ส่ีฝุ่นบนผ้ำใบ 158X165

16 รางวัลชมเชย นำยปรีชำ  พรหมปรำบทุกข์ แรงบันดำลใจ สีน  ำบนกระดำษ 186X156

17 รางวัลชมเชย นำยพำยุ  เกิดพุฒ เมล็ดพันธ์ุรัก..แห่งสยำม ส่ือผสม
151.5X19
3

18 รางวัลชมเชย นำยไพบูลย์  ธรรมเรืองฤทธ์ิ
รำกเหง้ำ เสำหลัก ม่ัน
ยืน ผืนถ่ินไทย

สีน  ำมัน 200X200

19 รางวัลชมเชย นำงสำวรัตนำ  สุจริต
แผ่นดินของพ่อ สำน
ต่อควำมอุดมสมบูรณ์ท่ี
ย่ังยืน

Hardground}Aquatind
t

85X183



20 รางวัลชมเชย นำยวิทยำ  วงศ์เพชรมณีโชติ แรงบันดำลใจแห่งชีวิต สีน  ำมันบนผ้ำใบ 150X200

21 ร่วมแสดง นำยกัมพล  มุ่งงำม รวมมิตร
ปะติดอลูมิเนียมบนไม้
,สีอะครีลิค

126X193

22 ร่วมแสดง นำยเกษมสุข  ตันติทวีโชค เดินตำมควำมคิด"พ่อ" สีน  ำมันบนผ้ำใบ 160X180

23 ร่วมแสดง นำยเกษศักดำ  วิมลทรง ดอกไม้พลำสติก สีน  ำมันบนผ้ำใบ 185X150

24 ร่วมแสดง นำงสำวคนึงนิจ  ปัญญำ นำลี:มำรี สีอะครีลิคบนผ้ำใบ 169X130



25 ร่วมแสดง นำยจิตรกร ย่ิงยืน "สำนสัมพันธ์"
เช่ือมสแตนเลสประ
กอบเส่ือ,ปิดทอง

107X160
X185

26 ร่วมแสดง นำงสำวจิรนันท์  จุลบท
ผลผลิตจำกผลผลิต
ของพ่อ

ภำพพิมพ์ป้ัน 
แม่พิมพ์น  ำเต้ำ มะเขือ
 ขอน  แตงกวำ จำก
โครงกำรพระรำชด ำริ

200X200
X 90

27 ร่วมแสดง นำยจิรพัฒน์  เกิดดี
ร่วมแรงใจกันเป็นหน่ึง
ในงำนกินเจประจ ำปี
ของตรัง  my heart

สีน ำมันบนผ้ำใบoilon
 canvas

165X200

28 ร่วมแสดง นำยชยสิทธ์ิ  ออไอศูรย์
จิตวิญญำณสีด ำ 
หมำยเลข 3

ภำพพิมพ์แกะใม้ 102X144

29 ร่วมแสดง นำยไชยันต์  นิลบล ธ ทรงเป็นแรงบันดำลใจ ส่ือประสม
197X200
X 102



30 ร่วมแสดง นำงณัชชำ  อมฤก หลอมรวม
ป้ันดินเผำ(ด่ำนเกวียน)
เพนท์สีอะครีลิค

1498X65
X 65

31 ร่วมแสดง นำยณัฐพงษ์  ฤคดี
เมล็ดพันธ์ุแห่ง
สังคมไทย

เทคนิคผสม 150X190

32 ร่วมแสดง นำยเดชณรงค์  ชูจักร สืบสำนภูมิปัญญำ ส่ือปผสม 150X200

33 ร่วมแสดง นำงสำวนภนรำ  เสวภำคย์พงษ์ ในน  ำมีปลำในนำมีข้ำว ส่ือผสม
200X200
X 120

34 ร่วมแสดง นำยนันทชัย  ใจอำรีย์
หยำดเหง่ือ ของ
พระรำชำ

เทคนิคผสม 190X185



35 ร่วมแสดง นำงสำวนิชกำนต์  กองสวัสด์ิ ตล่ิงริมน  ำ สีอะคริลิคบนผ้ำใบ 145X180

36 ร่วมแสดง นำยนิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส บวชป่ำ
จิตรกรรมลำยทอง
เขียนสี

150X200

37 ร่วมแสดง นำงสำวปุญญิศำ  ศิลปรัศมี เร่ืองเล่ำจำกควำมทรงจ ำ ประกอบไม้บำนพับ
160X200
X 103

38 ร่วมแสดง นำยพรพิรุณ  สำรีแก้ว ไม่มีช่ือผลงำน สีน  ำมันบนผ้ำใบ 150X186

39 ร่วมแสดง นำยยะโจ  นลินแก้ว
พิธีกรรม สู่ชีวิตท่ีย่ังยืน2
 (คุกเลกเต่อ)

สีอะคลิลิค+สีน  ำมัน 200X140



40 ร่วมแสดง นำยรวีพล  ประดิษฐ์ สุทรีย์ภำพพื นถ่ิน
แปะกระดำษผสมสี
บนผ้ำใบ

151X197

41 ร่วมแสดง นำยรัฐชำติ  พลแสน ชำวนำ จักสำน,ไม้
180X200
X 110

42 ร่วมแสดง นำยวรรณวิทย์ เพ็ฃรตีบ
วิถีชวิตชนบทท้องถ่ิน
ภำคใต้ในสังคมร่วมสมัย

ประติมำกรรมส่ือผสม
200X200
X58

43 ร่วมแสดง นำยวัชรินทร์ รอดนิตย์
พ่อจ๋ำ...ขำยปำล์ม..
วันนี รวยช่วยชำติไทย
พัฒนำ

สีน  ำมัน 200X200

44 ร่วมแสดง นำงสำววำสนำ สุนันสำ ดินแดนแห่งควำมสุข2 เคร่ืองเคลือบดินเผำ
40X40X 
163



45 ร่วมแสดง นำยวิเชียร  คงสวัสด์ิ สงบ สีน  ำมัน 190X120

46 ร่วมแสดง นำยศิโรจน์  สิรมำนนท์
ควำมสวยงำมจำกไหม
ไทย

สีน  ำมัน 194X162

47 ร่วมแสดง นำยสันติ  สีดำรำช ต่อเติม ประกอบไม้ 200X200

48 ร่วมแสดง นำยสิทธิวุธ  ยำวิชัย ตั งภำพ กระจกสีอีพ๊อกซี 196X158

49 ร่วมแสดง นำยสิปปภำส  แก้วท่ำไม้
กล้ำไม้แห่งกำรปลูก
จิตส ำนึก

สีอะครีลิคบนลินิน 196X152



50 ร่วมแสดง นำยสิริทัต  เตชะพะโลกุล ควำมสุขท่ีย่ังยืน
ดินสอ,ปำกกำ
,อะคริลิค,น  ำยำเคลือบ
เงำ

140X200

51 ร่วมแสดง นำยสุกิจ  ชูศรี "ผู้พิทักษ์" สีฝุ่นและสีอะคริลิก 181.5x150

52 ร่วมแสดง นำยสุทธิพันธ์  ขะยะ
ศำสตร์พระรำชำ 
ศำสตร์แห่งปัญญำท่ี
ย่ังยืน

สีอะครีลิคและสีน  ำมัน 175X200

53 ร่วมแสดง นำยสุภชัย  นำทีชัยชนะ วิถีชุมชนย่ังยืน สีอะครีลิค 200X154

54 ร่วมแสดง นำยสุรเดช  วัฒนำประดิษฐชัย
หมู่บ้ำนพอเพียง 
หมู่บ้ำนแห่งควำมย่ังยืน

สีอะคิลิค 190X180



55 ร่วมแสดง นำยเสริมศักด์ิ ทำมี ยุ้งข้ำว ส่ือผสม
60X87X 
148

56 ร่วมแสดง นำยอนุกูล  ทังไธสง กุนกูล พันยำง
95X200X 
200

57 ร่วมแสดง นำยอภินันท์  อินทกูล มุมเล็กๆในควำมทรงจ ำ ประกอบไม้
80X166X 
64


