
 

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รางวัลพูกันทอง 

 

วันท่ี : 19 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554 

สถานท่ี: หองนิทรรศการ ชั้น 7 

จัดโดย - ธนาคารกสิกรไทย 

 

พิธีเปด – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชทานรางวัลและทรงเปดนิทรรศการ

ฯ ในวันพุธท่ี 19 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.  

  

นิทรรศการจัดแสดงผลงานท่ีไดรับรางวัลและคัดเลือก จากผลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รางวัลพูกันทอง จํานวน 94 ชิ้น จากท้ังหมด 292 ชิ้น ของศิลปน 260 คน ท่ัว

ประเทศท่ีเขารวมประกวด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 

 

  

ธนาคารกสิกรไทย ไดประกาศผลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตัดสิน ซ่ึงมีมติใหผลงานชื่อ “ความทรงจําท่ีประทับใจ 2” ของนายนิวัฒน ชูทวน ไดรับรางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม 

“พูกันทอง” รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท พรอมรางวัลพูกันทองคํา โดยผลงานดังกลาวมีความโดดเดนแสดงให

เห็นถึงความผาสุกของปวงประชาใตรมพระบารมี สะทอนใหเห็นถึงสังคมชนบทท่ีมีความเปนอยูเรียบงาย นําภูมิ

ปญญาของทองถ่ินมาใชในการดําเนินชีวิต ซ่ึงกอใหเกิดความรักและความสามัคคี ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน จนทําใหคนในสังคมนั้น ๆ อยูรวมกันอยางสงบสุข 

  

 

 

 

 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87.html


 

สําหรับรางวัลท่ี 1 ไดแก ผลงานชื่อ “หนึ่งลมหายใจ” ของนายชัยรัตน แสงทอง ไดรับเงินรางวัล 500,000 บาท 

รางวัลท่ี 2 จํานวน 2 รางวัล ไดแก ผลงานชื่อ “ใตรมพระบารมี ปวงชนสามัคคีในวิถีพอเพียง” ของนายไพบูลย 

ธรรมเรืองฤทธิ์ และผลงานชื่อ “พ่ีนองไทยในชายแดนใต” ของนายศิริชัย พุมมาก ไดรับเงินรางวัลละ 300,000 

บาท รางวัลท่ี 3 จํานวน 3 รางวัล ไดแก ผลงานชื่อ “ปลูกฝงในสิ่งดี ตามวิถีพอเพียง” ของนายเทอดศักด์ิ พลซา 

ผลงานชื่อ “ทรงพระเจริญ” ของนายธนวัฒน สุริยะทองธรรม และผลงานชื่อ “เปนหวงพอ” ของนายศรชัย คงวุน 

ไดรับเงินรางวัลละ 200,000 บาท 

  

 

สวนรางวัลพิเศษ จํานวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท ไดแก ผลงานชื่อ “ขามผานมหานทีแหงทุกข” 

ของนายชัยวัฒน นาจาน ผลงานชื่อ “อัจฉริยภาพแหงผืนปา” ของนายชํานาญ ปรางสุข ผลงานชื่อ  “๘๔ พรรษา 

สักการะพระภูมินทรถ่ินไทย” ของนายพงศศิริ คิดดี ผลงานชื่อ “แสงสวางในความมืด แสงแหงความอบอุน

ยาวนาน” ของนายพิชิต ไปแดน ผลงานชื่อ “พระราชกรณียกิจพอของแผนดิน” ของนางสาวยามีละ หะยี ผลงาน

ชื่อ “แผนดินไทย” ของนางสาววริษฐา สงอักษร ผลงานชื่อ “หนาบันแหงพระราชา” ของนายศิวกร พุมทอง 

ผลงานชื่อ “พระสัตยาธิษฐาน” ของนายสราวุธ กันไพรี ผลงานชื่อ “ชีวิตผาสุกใตรมพระบารมี” ของนายสุภชัย 

นาทีชัยชนะ และผลงานชื่อ “ความสงาแหงปญญาดวยพระบารมีปกเกลา” ของนายอนุวัฒน ลัดดาวัลย 

  

สอบถามรายละเอียดไดท่ี 

สวนประชาสัมพันธ ธนาคารกสิกรไทย  

โทร.0-2470-2653-8 หรือท่ี www.kasikornbank.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exhibition Golden Paintbrush Award 

 

Date : 19 October - 30 December 2011 

Location: gallery, 7th floor 

Organized by KASIKORNBANK 

 

Opening: Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will preside over the awards 

ceremony and exhibition opening on Wednesday 19th October 2011 at 9 am 

 

The exhibition displays ninety-four entries from 292 paintings of 260 artists in Golden Paintbrush 

Competition celebrating the 84th Birthday Anniversary of His Majesty the King, December 5, 

2011 

 

 

  

KASIKORNBANK announces the winners of the Golden Paintbrush Competition, held in honor of 

His Majesty the King on the auspicious occasion of His 84th Birthday Anniversary, December 5, 

2011. The Grand Prize, the golden paintbrush and one million baht, go to Mr. Niwat Chootoun, a 

young artist from Surat Thani, for his painting, “Impressive Memory 2”. 

 

According to Prof. Emeritus Chalood Nimsamer, Chairman of the contest committee, there were 

292 paintings submitted by artists from throughout the nation. 

 

 

The Committee awarded the Golden Paintbrush Grand Prize for Mr. Niwat Chootoun’s painting, 

“Impressive Memory 2”, depicts the contentment of the people under His Majesty the King’s 

http://en.bacc.or.th/event/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87.html


 

gracious reign, reflected in the simple lifestyles of rural society.  Guided by local folk wisdom 

giving rise to love and unity, hospitality and mutual assistance, the people live happily and at 

peace with one another. 

 

One First Prize of 500,000 baht was awarded to Mr.  Chairat Sangthong for his work, “One 

Breath”. Two Second Prizes of 300,000 baht each were awarded to Mr. Paiboon Thamruangrit 

for “In the reign of His Majesty the King, people unify efforts toward the Sufficiency Economy” 

and Mr. Sirichai Pummak for “Thai Compatriots in the South”. Three 200,000 baht Third Prizes 

were awarded to Mr.  Terdsak Ponsa for “Nurtured with Virtue in the Sufficiency Pursuit”, Mr. 

Tanawat Suriyatongtam for “Long Live the King”, and Mr. Sornchai Kongwun for “Concern for 

Our Father”. 

 

Ten Special Mentions, winning 100,000 baht each, were awarded to Mr. Chaiwat Nachan for the 

painting, “Cross the Ocean of Suffering”, Mr. Chamnan Prangsook for “Magic of the Woods”, Mr. 

Pongsiri Kiddee for “84th Birthday, Worshiping His Majesty the King of Thailand”, Mr.  Pichit 

Paidan for “A light in the Darkness, A light of Endless Warmth”, Ms. Yameelah Hayee for “Royal 

Activities of the Father of the Land”, Ms.  Varittha Songaksorn for “Thai Land”, Mr.  Sivakorn 

Pumthong for “Royal Pediment ( Rama IX) ”, Mr.  Sarawut Kanpairee for “Royal Oath of 

Allegiance”, Mr. Supachai Nateechaichana for “The Happy Life in the Reign of His Majesty the 

King” and Mr. Anuwat Laddawan for “Shine of Wit under Patronage of His Majesty the King”. 

 

For more information, please contact the Public Relations Unit, KASIKORNBANK, 0-2470-2653-8, 

or visit www.kasikornbank.com. 
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