
ประกาศรายช่ือนิทรรศการที่ผ่านการพจิารณาจัดแสดง 

โครงการพีเพิ่ลส์แกลลอร่ีประจาํปี 2560 

ตามท่ีหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเปิดรับพิจารณาผลงานศิลปะเพ่ือจดัแสดงในโครงการพีเพิลส์ แกลเลอร่ี 

(People’s Gallery) ประจําปี 2560ไปแล้วนัน้ บดันีค้ณะกรรมการได้พิจารณาคดัเลอืกผลงานเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมี

นิทรรศการและศิลปินท่ีได้ผา่นการพิจารณาทัง้สิน้ 24 นิทรรศการ ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

1. นิทรรศการ จกัรๆวงๆ (กราฟฟิก) โดย นกัรบ มลูมานสั  

2. นิทรรศการ 9+1 = 10 (จิตรกรรม+สือ่ผสม) โดย กลุม่ศิลปินนายจอห์น หวา่นใจ๋  

3. นิทรรศการความชอบท่ีแตกตา่ง (จิตรกรรม) โดย รติ วชิรอนนัต์ และเสาวลกัษณ์ ฤทธิพนัธ์ 

4. นิทรรศการ ศิลปะของข้าพเจ้า (ดิจิตอลปริน้ท์) โดย พรรธพล มหานีรานนท์     

5. นิทรรศการ เมื่อวนัก่อนนี ้(ประติมากรรมและสือ่ผสม) โดยปญุญิศา ศิลปรัศมี และธนชัชา ไชยรินทร์ 

6. นิทรรศการ 100 หน้ากาก (สือ่ผสม) โดย โอภาส โชติพนัธวานนท์ 

7. นิทรรศการ ชีวิตสมัพนัธ์ (จิตรกรรม) โดยศิลปชยั ชจูนัทร์ และวีระพงษ์ แสนสมพร 

8. นิทรรศการ นยั-วฒันธรรม (จิตรกรรม) โดย อภิพล เตชะมงัคลานนท์ 

9. นิทรรศการ All That Glitters (ภาพถ่าย) โดย Adam Birkan 

10. นิทรรศการ Reflective Meditations (ภาพถ่าย) โดย Ron Janowich 

11. นิทรรศการ ภาวะสหีมน่ (จิตรกรรม) โดย ประไพพกัต์ เนียมรัตน์ 

12. นิทรรศการ วิถีแหง่สตรี(จิตรกรรมและสือ่ผสม)โดย กลุม่ศิลปินผู้หญิง Muslimah 

13. นิทรรศการ Garden of Eden – Paintings from a New Dimension (จิตรกรรม) โดย Tjasa Iris 

14. นิทรรศการ แตกตา่ง (เหมือนกนั) (จิตรกรรม) โดย กลุม่ Three Type 

15. นิทรรศการ ถึงเวลาท่ีต้องอยูก่บัความเงียบ(จิตรกรรม) โดย วิทยา ก๋าคํา 

16. นิทรรศการ ต้นตะลยุ (จิตรกรรม) โดยพชัริสา สวุรรณรัตน์ ธิติพรหม ออ่นเป่ียมและนิลยา บรรดาศกัดิ ์

17. นิทรรศการ บชูาครู(ศิลปะกรรมแหง่การหยิบยืม)(จิตรกรรม) โดยณเรศ จึง 

18. นิทรรศการ Gen(why)Express (จิตรกรรมและจดัวาง) โดย มณัทนา อภิเดช และศรันย์ เชือ้กรุง 

19. นิทรรศการ เข้าไม้เข้าใหม ่(จิตรกรรมและจดัวาง) โดย สกุญัญา สอนบญุ และสนัติ สดีาราช 

20. นิทรรศการ The Motived (ประติมากรรมออกแบบจดัวาง และสือ่ผสม) โดย กลุม่ The Late Gen Y 

21. นิทรรศการ พืน้ท่ีแหง่การเช่ือมตอ่ (จิตรกรรม สือ่ผสม และประติมากรรม) โดย กลุม่พืน้ท่ีแหง่การเช่ือมตอ่ 

22. นิทรรศการ มมุมอง ความงาม ผา่นดิน (เซรามิก) โดย กลุม่เฮอร์ เคลย์                                                                               

23. นิทรรศการ ใจไมถ่ึงห้ามชม (จิตรกรรมสือ่ผสม และภาพพิมพ์) โดย กลุม่วิกลจริต 

24. นิทรรศการ เคารพ (ประติมากรรม) โดย พรวิภา สริุยาการต์      

 

ทัง้นีฝ่้ายกิจกรรมเครือขา่ยหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานครจะติดตอ่เพ่ือเชิญศิลปินท่ีได้รับการพิจาณามาร่วมพดูคยุใน

รายละเอียดตอ่ไป สาํหรับผลงานของศิลปินท่ีไมผ่า่นการพิจารณาในครัง้นี ้ทา่นสามารถยื่นโครงการใหมเ่พ่ือเสนอจดัแสดงในพี

เพิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) ประจําปี 2561 ซึง่จะเปิดรับสมคัรและรับแฟ้มผลงานในวนัท่ี 1-31 มีนาคม 2560 

 

 

 

 



ตารางนิทรรศการโครงการ People’s Gallery ปี 2560 

 

ลาํดับ นิทรศการ ศิลปิน เดือน ห้อง 

1. จกัรๆวงๆ นกัรบ มลูมานสั มีนาคม P1 

2. 9+1 = 10 กลุม่ศิลปินนายจอห์น หวา่นใจ ๋ มีนาคม P2-P3 

3. ความชอบท่ีแตกตา่ง รติ วชิรอนนัต์และเสาวลกัษณ์ ฤทธิพนัธ์ เมษายน P1-P2 

4. ศิลปะของข้าพเจ้า พรรธพล มหานีรานนท์ เมษายน P3 

5. เมื่อวนัก่อนนี ้ ปญุญิศา ศิลปรัศมี และธนชัชา ไชยรินทร์ พฤษภาคม P1-P2 

6. 100 หน้ากาก โอภาส โชติพนัธวานนท์ พฤษภาคม P3 

7. ชีวิตสมัพนัธ์ ศิลปชยั ชจูนัทร์ และวีระพงษ์ แสนสมพร มิถนุายน P1-P2 

8. นยั-วฒันธรรม อภิพล เตชะมงัคลานนท์ มิถนุายน P3 

9. All That Glitters Adam Birkan กรกฏาคม P1 

10. Reflective Meditations   Ron Janowich กรกฏาคม P2 

11. ภาวะสหีมน่ ประไพพกัต์ เนียมรัตน์ กรกฏาคม P3 

12. วิถีแหง่สตรี กลุม่ศิลปินผู้หญิง Muslimah สงิหาคม P1-P2 

13. 
Garden of Eden –  

Paintings from a New Dimension 
Tjasa Iris สงิหาคม P3 

14. แตกตา่ง (เหมือนกนั) กลุม่ Three Type กนัยายน P1-P2 

15. ถึงเวลาท่ีต้องอยูก่บัความเงียบ วิทยา ก๋าคํา กนัยายน P3 

16. ต้นตะลยุ 
พชัริสา สวุรรณรัตน์ ธิติพรหม ออ่นเป่ียม 

และนิลยา บรรดาศกัดิ ์
ตลุาคม P1-P2 

17. บชูาครู(ศิลปะกรรมแหง่การหยิบยืม) ณเรศ จึง ตลุาคม P3 

18. Gen(why)Express มณัทนา อภิเดช และศรันย์ เชือ้กรุง พฤศจิกายน P1-P2 

19. เข้าไม้เข้าใหม ่ กญัญา สอนบญุ และสนัติ สดีาราช พฤศจิกายน P3 

20. The Motived กลุม่ The Late Gen Y ธนัวาคม P1-P3 

21. พืน้ท่ีแหง่การเช่ือมตอ่ กลุม่พืน้ท่ีแหง่การเช่ือมตอ่ มกราคม2561 P1-P2 

22. มมุมอง ความงาม ผา่นดิน กลุม่เฮอร์ เคลย์ มกราคม2561 P3 

23. ใจไมถ่ึงห้ามชม กลุม่วิกลจริต กมุภาพนัธ์ 2561 P1-P2 

24. เคารพ พรวิภา สริุยาการต์      กมุภาพนัธ์ 2561 P3 

หมายเหต:ุ กําหนดการการจดันิทรรศการอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                 

คณุพิชยัรัตน์ เมฆฉาย เจ้าท่ีฝ่ายกิจกรรมเครือขา่ย หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                     

โทรศพัท์ 02-2146630-8 ตอ่ 526 อีเมล์ pichairat.m@bacc.or.th                                                                                                              

 


