
 

นิทรรศการศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 56 

วันท่ี : 07 กันยายน - 24 ตุลาคม 2553 

สถานท่ี: นิทรรศการชั้น 7 และชั้น 8 

7 กันยายน - 24 ตุลาคม 2553 (เลื่อนการจัดแสดงจาก วันท่ี 31 ตุลาคม 2553 ) 

ผูจัด : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ จัดข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2492 โดย ศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนผูริเริ่มจัด

ข้ึน มีวัตถุประสงคจะสงเสริมใหศิลปนไทยมีเวทีเพ่ือการแสดงออกดานศิลปะสมัยใหมในระดับชาติ ซ่ึงนําไปสูการ

พัฒนาศักยภาพของศิลปนไทยใหกาวหนาสูระดับนานาชาติ จัดแสดงตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 56 ครั้ง เปนระยะเวลา 

60 ป ในปนี้ผลงานศิลปกรรมเขารวมการประกวดแบงเปน 4 ประเภท คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ 

และสื่อประสม 

มีศิลปนสงผลงานเขารวมท้ังหมด 99 คน ผลงานท้ังหมด130 ชิ้น ไดรับรางวัลเหรียญทอง 1 ชิ้น เหรียญเงิน 8 ชิ้น 

และเหรียญทองแดง 12 ชิ้น 

  

ผลงานท่ีนํามาจัดแสดงท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เปนผลงานท่ีไดเขารอบตัดสินกวา 60 ชิ้น ซ่ึงจะ

จัดแสดงชวงเดือนกันยายนและตามสมทบดวยผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศในชวงเดือนตุลาคม การแสดง

ศิลปกรรมแหงชาติครั้งนี้ โดยรวมแสดงใหเห็นถึงภาพความเคลื่อนไหวท้ังในเนื้อหา รูปแบบ ความคิดของศิลปนรุน

ใหมในวงการศิลปะปจจุบัน  

 

 

 

 



 

รายช่ือศิลปนผูไดรับรางวัลงานศิลปกรรมแหงชาติ 

รางวัลเหรียญทอง 
นายสุพร แกวดา (จิตรกรรม) 

รางวัลเหรียญเงิน 

นางสาวแกวสุดา บุตรเนียน (จิตรกรรม) 

นายเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ (จิตรกรรม) 

นางสาวเดือนฉายผูชนะ ภูประเสริฐ (จิตรกรรม) 

นายอัฐพร นิมมาลัยแกว (จิตรกรรม) 

นายกิตติ์เมธี พิธิพัฒนเดชา (ประติมากรรม) 

นายสิทธิกร ขาวสะอาด (ประติมากรรม) 

นายอานนท สังวรดี (ภาพพิมพ) 

นางสาวฉายดนัย ศิริวงศ (ภาพพิมพ) 

รางวัลเหรียญทองแดง 

นางสาวจิรัชยา พริบไหว (จิตรกรรม) 

นายมาตรา บูรณสิน (จิตรกรรม) 

นายรวีพล ประดิษฐ (จิตรกรรม) 

นายวิทยา หอทรัพย (จิตรกรรม) 

นายกรัญยศ ขาวพราย (ประติมากรรม) 

นายประสิทธิ์ วิชายะ (ประติมากรรม) 

นางสาวสกุณา แซเฮง (ประติมากรรม) 

นางกัญจณา ดําโสภี (ภาพพิมพ) 

นายชัชวาลย วรรณโพธิ์ (ภาพพพิมพ) 

นายบุญมี แสงขํา (ภาพพิมพ) 

นายพงศศิริ คิดดี (ภาพพิมพ) 

นายมาฆะ เสนียวงศ ณ อยุธยา (ภาพพิมพ) 



 

The 56th National Exhibition of Art 

 

Date : 07 September - 24 October 2010 

Location: 7th-8th floor, Bangkok Art and Culture Centre 

Organized by Silpakorn University 

 

National Exhibition of Art by Silpakorn University was organized the first time in 1949. Initiated 

by Silp Bhirasri, the intention is to provide a national platform for young artist to express, 

elevate, and exposed their artistic talents to international platform. 

 

The show has been organized continuously, and for this year, the participated artworks have 

been divided into four catagories, painting, sculpture, graphic prints, and mixed-media.  The 

artworks that were exhibited at Bangkok Art and Culture Centre are the works participated in the 

competition as well as the works of prize winners. 

 

In all, the exhibition shows a current stream of art in content, technique and presentation of 

young artists going on at present. 
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