
ตามท่ีหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเปิดรับพิจารณาผลงานศลิปะเพ่ือจดัแสดงใน

โครงการพีเพิ่ลส์ แกลเลอร่ี (People’s Gallery) ประจําปี 2561 ไปแล้วนัน้ บดันีค้ณะกรรมการได้

พิจารณาคดัเลือกผลงานเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วโดยมีนิทรรศการและศลิปินท่ีได้ผา่นการพิจารณา

ทัง้สิน้ 32 นิทรรศการตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

 

1.นิทรรศการ สาระจิต โดย เกรียงไกร แสงทอง,สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ 

2.นิทรรศการ เกิด-ดบั โดย พชัราภรณ์ ใบโพธ์ิสวุรรณ  

3.นิทรรศการ บทสนทนาในความเงียบ โดย วชัรพงษ์ คณะครุฑ  

4.นิทรรศการ ชีวิต-เรียนรู้ โดย ชิตพล รักษสธุากาญจน์  

5.นิทรรศการ ชีวิต-ทบัซ้อน โดย จกัรพงษ์ เทพเกาะ 

6.นิทรรศการ อาณาจกัร คน สตัว์ โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ  

7.นิทรรศการ Local Sound โดย สรุสิทธ์ิ มัน่คง,สิทธิกร ขาวสะอาด 

8.นิทรรศการ โลกวยัเดก็ในวนัผู้ใหญ่ โดย ณรงศ์ยศ ทองอยู่  

9.นิทรรศการ เสมอ สมง สมอง โดย ไกรวิทย์โพธิกลุ 

10.นิทรรศการ สภาวะของความทกุข์ โดย สนุนัทา ผาสมวงค์ 

11.นิทรรศการ ของ(ใน)บ้าน..บ้าน โดย ละมนุละไม คราฟท์สตดูโิอ  

12.นิทรรศการ วรรณยกุต์ โดย ภเูบง ภเูกษม 

13.นิทรรศการ ห้วงหนึง่ของความทรงจํา โดย รัตนา สาลี  

14.นิทรรศการ A million ways to build my home โดย วรัญ� ูชา่งประดษิฐ์ 

15.นิทรรศการ คู-่สมดลุ โดย สิตา อินใหญ่  

16นิทรรศการ กิเลสท่ีถกูครอบงําภายในของมนษุย์ โดย ปัญญา บวัสดุตา  

17.นิทรรศการ อยา่งผู้หญิง โดย ปัญจรัตน์ พลพลกึ 



17.นิทรรศการ จิต ใต้ สํานกึ โดย อเดียนา บีฮิง , กามีละ อิละละ, นรุูลฟิรดาวส์ ดงิ 

19.นิทรรศการ ใจ โดย นภนนัท์ รังสีธรรมคณุ 

20.นิทรรศการ สี/เปล่ียน/รูป โดย ณฐัธญัญา โรจนกําธร 

21.นิทรรศการ ป่าประกอบโดยกรรณิการ์ จนัทร์สวุรรณ  

22.นิทรรศการ Oneๆวนัๆ โดย กลุม่วนัๆ 

23.นิทรรศการ ไหม้ ร้ก โดย ณฐัวฒุิ พวงพี 

24.นิทรรศการ ท่ีจริงแล้ว โดย อภิสิทธ์ิ ศดิสนัเทียะ 

25.นิทรรศการ ของเลน่กบัชว่งเวลาแหง่ความสขุ โดย ไพริน ภู่ประทบั 

26.นิทรรศการ ยิม้สู้  โดย สรุพงศ์ สทุศัน์ ณ อยธุยา 

27.นิทรรศการ ดนิแดนในจินตนาการ โดย ตะวนั วิชภกัดี  

28.นิทรรศการ จิตรกรรมวิถี ชีวิต อีสาน โดย สกล มาลี  

29.นิทรรศการ สญัญะของวตัถ ุโดย ภาณพุงศ์ คงเย็น 

30.นิทรรศการ ตกเป็นอ่ืน(หรือ)เราตา่ง(ฤกทํา)ให้กลายเป็นอ่ืน โดย จิตตมา ผลเสวก (สํารอง)  

31.นิทรรศการ แบคคมัปะนี โดย เอกลกัษณ์ สาธิตธวชั (สํารอง)  

32นิทรรศการ แทรกซมึ เปล่ียนแปลง และหายไป โดย มาริษา ศรีจนัแปลง (สํารอง)  

 

ทัง้นีฝ่้ายกิจกรรมเครือขา่ยหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานครจะตดิตอ่เพ่ือเชิญศลิปินท่ีได้รับการ

พิจาณามาร่วมพดูคยุในรายละเอียดตอ่ไปสําหรับผลงานของศลิปินท่ีไมผ่า่นการพิจารณาในครัง้นี ้ทา่น

สามารถย่ืนโครงการใหมเ่พ่ือเสนอจดัแสดงในพีเพิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) ประจําปี 2562

ซึง่จะเปิดรับสมคัรและรับแฟ้มผลงานในวนัท่ี 1-31มีนาคม 2561 

 

 



ตารางนิทรรศการ โครงการพีเพิ่ลส์ แกลเลอร่ี ปี 2561 

ลาํดบั นิทรรศการ ศิลปิน เดือน ห้อง 

1. สาระจติ เกรยีงไกร แสงทอง 
สทิธพินธ ์เลาะไชยสงค์ 

มีนาคม P1-P2 

2. เกดิ-ดบั พัชราภรณ์ ใบโพธิส์วุรรณ มีนาคม P3 

3. บทสนทนาในความเงยีบ วชัรพงษ์ คณะครุฑ เมษายน P1 

4. ชวีติ-เรยีนรู ้ ชติพล รักษสธุากาญจน์ เมษายน P2 

5. ชวีติ-ทบัซอ้น จักรพงษ์ เทพเกาะ เมษายน P3 

6. อาณาจักร คน สตัว์ ลลนิธร เพ็ญเจรญิ พฤษภาคม P1 

7. Local Sound สรุสทิธิ ์มั่นคง,สทิธกิร ขาวสะอาด  พฤษภาคม P2-P3 

8. โลกวยัเด็กในวนัผูใ้หญ่ ณรงศย์ศ ทองอยู่ มิถนุายน P1 

9. เสมอ สมง สมอง ไกรวทิยโ์พธกิลุ มิถนุายน P2 

10. สภาวะของความทกุข์ สนัุนทา ผาสมวงค์ มิถนุายน P3 

11. ของ(ใน)บา้น..บา้น ละมนุละไม คราฟทส์ตดูโิอ กรกฎาคม P1 

12. วรรณยกุต ์ ภเูบง ภเูกษม กรกฎาคม P2 

13. หว้งหนึง่ของความทรงจํา รัตนา สาล ี กรกฎาคม P3 

14. Amillion ways to build my home วรัญ� ูชา่งประดษิฐ ์ สงิหาคม P1 

15. คู-่สมดลุ สติา อนิใหญ่ สงิหาคม P2 

16. กเิลสทีถ่กูครอบงําภายในของมนุษย์ ปัญญา บวัสดุตา สงิหาคม P3 

17. อยา่งผูห้ญงิ ปัญจรัตน ์พลพลกึ กนัยายน P1 

18. จติ ใต ้สาํนกึ อเดยีนา บฮีงิ, กามลีะ อลิะละ 
นูรุลฟิรดาวส ์ดงิ 

กนัยายน P2-P3 

19. ใจ นภนันท ์รังสธีรรมคณุ ตลุาคม P1 

20. ส/ีเปลีย่น/รูป ณัฐธัญญา โรจนกําธร ตลุาคม P2 

21. ป่าประกอบ กรรณกิาร ์จันทรส์วุรรณ ตลุาคม P3 

22. Oneๆวนัๆ กลุม่วนัๆ พฤศจิกายน P1-P2 

23. ไหม ้รัก ณัฐวฒุ ิพวงพ ี พฤศจิกายน P3 

24. ทีจ่รงิแลว้ อภสิทิธิ ์ศดิสนัเทยีะ ธนัวาคม P1-P2 

25. ของเลน่กบัชว่งเวลาแหง่ความสขุ ไพรนิ ภูป่ระทบั ธนัวาคม P3 

26. ยิม้สู ้ สรุพงศ ์สทุศัน ์ณ อยธุยา มกราคม 2562 P1-P2 

27. ดนิแดนในจนิตนาการ ตะวนั วชิภักด ี มกราคม 2562 P3 

28. จติรกรรมวถิ ีชวีติ อสีาน สกล มาล ี กมุภาพนัธ์ 2562 P1-P2 

29. สญัญะของวตัถุ ภาณุพงศ ์คงเย็น กมุภาพนัธ์ 2562 P3 

30. ตกเป็นอืน่(หรอื)เราตา่ง(ฤกทํา) 
ใหก้ลายเป็นอืน่ 

จติตมา ผลเสวก  (สํารอง) (สํารอง) 

31. แบคคมัปะนี เอกลกัษณ์ สาธติธวชั  (สํารอง) (สํารอง) 
32. แทรกซมึ เปลีย่นแปลง และหายไป มารษิา ศรจัีนแปลง  (สํารอง) (สํารอง) 

 

หมายเหต ุ: กําหนดการการจดันิทรรศการอาจมีการปรับเปลีย่นตามเหมาะสม 


