
สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 นายกมล ทศันาญชล ี ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรมและสือ่ผสม เบอรท์ี ่LA 818-993-0129 
thaiartcouncilusa@hotmail.com

2 นายจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม ตดิต่อเลขาคณุเลก็ 
โทร 081-839-3653

3 นายเฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม โทร 086-072-1152

4 นายชว่ง  มลูพนิิจ ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม ตดิต่อภรรยา(คณุจนิดารตัน์)
โทร 088-864-1300

5 นายชนิ ประสงค ์ ศลิปินแห่งชาติ ประตมิากรรม โทร 087-595-5295

6 นายทว ีรชันีกร ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม โทร 084-9580-984

7 นายพชิยั นิรนัต ์ ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม โทร 089-206-1657

8 นายปัญญา วจินิธนสาร ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม โทร 089-499-7173

9 นายสมศกัดิ ์เชาวน์ธาดาพงศ ์ ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม โทร 089-815-1280

บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 25651



สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

10 นายอนนัต ์ปาณินท์ ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม ตดิต่อลกูสาว ศ.ตน้ขา้ว 
โทร 086-772-7777

11 นายมชียั แตสุ้รยิา ศลิปินแห่งชาติ ทอผา้ โทร 081-876-7755

12 นายกมล สุวฒุโท ภาพพมิพ์ โทร 081-902-0803

13 นายคามนิ เลศิชยัประเสรฐิ จติรกรรม ประตมิากรรม
และศลิปะจดัวาง

โทร 084-615-1591

14 นายจรญู บุญสวน จติรกรรม โทร 081-950-6919

15 นายชาตชิาย ปุยเปีย จติรกรรม โทร 096-789-4591

16 นายโชคชยั ตกัโพธิ ์ จติรกรรม โทร 089-941-4200

17 นายดาว วาสกิศริ ิ ภาพถ่าย โทร 09-192-9994

18 นายสุรสทิธ ์เสาวค์ง จติรกรรม โทร 081-885-8454
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สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

19 นายสุรสหี ์กศุลวงศ ์ ภาพพมิพ ์สือ่ผสมและ
ศลิปะจดัวาง

โทร 02-222-0766

20 นายฤกษ์ฤทธิ ์ตรีะวนิช ศลิปะจดัวางและคอน
เซป็ชวลอารต์

ต่อคณุเต ้VER Gallery 
โทร 089-996-9369

21 นายสุชาต ิวงษ์ทอง ทศันศลิป์ โทร. 081-382-4437

22 นายอ ามฤทธิ ์ ชสูุวรรณ ศลิปินแห่งชาติ สือ่ผสมจติรกรรม โทร.  095-159-4264

23 นายยรรยงค ์ โอฬาระชนิ ศลิปินแห่งชาติ ทศันศลิป์ ภาพถ่าย

24 นายวรนนัท ์ ชชัวาลทพิากร ศลิปินแห่งชาติ ภาพถ่าย โทร. 02-552-4560

25 นายธงชยั  รกัปทุม ศลิปินแห่งชาติ จติรกรรม โทร. 081-821-4345

26 นายศราวธุ  ดวงจ าปา ศลิปินแห่งชาติ ประตมิากรรม โทร. 087-007-5861

27 นายสาครนิทร ์ เครอือ่อน ศลิปาธร ทศันศลิป์ สือ่ผสม โทร. 081-434-1470

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 25653



สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

28 นายเศวต  เทศน์ธรรม ศลิปินแห่งชาติ ประตมิากรรม

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 25654



สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 พลเรอืตร ีวรีะพนัธ ์วอกลาง ศลิปินแห่งชาต ิ2551 ศลิปะการแสดง 
(ดนตรสีากล)

2 พนัเอก ชชูาต ิพทิกัษากร ศลิปินแห่งชาต ิ2553 ศลิปะการแสดง 
(ดนตรสีากล)

3 นางดุษฎ ีบุญทศันกลุ ศลิปินแห่งชาต ิ2557 ศลิปะการแสดง 
(ดนตรสีากล)

4 นายสริชิยัชาญ ฟักจ ารญู ศลิปินแห่งชาต ิ2557 ศลิปะการแสดง 
(ดนตรไีทย)

5 นายธนิสร ์ศรกีลิน่ด ี ศลิปินแห่งชาต ิ2559 ศลิปะการแสดง 
(ดนตรไีทยสากล)

โทร. 095-856-5165

6 นายวริชั อยู่ถาวร ศลิปินแห่งชาต ิ2560 ศลิปะการแสดง 
(ดนตรสีากล)

โทร. 081-456-7766

7 นายป๊ีบ คงลายทอง ศลิปินแห่งชาต ิ2563 ศลิปะการแสดง 
(ดนตรไีทย)

 บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ  (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 25655



สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

 บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ  (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

8 นายสลา คณุวฒุ ิ ศลิปินแห่งชาต ิ2564 ศลิปะการแสดง 
(ดนตรไีทยสากล - 
ประพนัธเ์พลงไทย

ลกูทุ่ง)

9 พนัเอก ประทปี สุพรรณโรจน์ ดุรยิางคศลิป์ โทร. 081-915-8997

10 ผศ.ประสทิธิ ์เลยีวสริพิงศ์ ผศ. ดุรยิางคศลิป์ โทร. 081-784-4459 

11 รศ.จารุณี  หงสจ์ารุ รศ. M.A.
ศป.บ.

ดุรยิางคศลิป์ การเปล่งเสยีงเพือ่  
การแสดงการ

ออกแบบ ประพนัธ์
ดนตรสี าหรบัละคร

การแสดง

จฬ. ภาควชิาศลิปการละคร
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
โทร. 02 218 4806
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สาขาศิลปะการแสดง

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 ครเูลก็ ภทัราวด ี มชีธูน ศลิปินแห่งชาติ ศลิปะการแสดง

2 ครชูา่ง ชนประคลัภ ์จนัทรเ์รือ่ง ศลิปินแห่งชาติ ศลิปะการแสดง

3 รศ.อรชมุา ยทุธวงศ ์ รศ. จฬ. เกษยีณ

4 นายประดษิฐ ประสาททอง ศลิปินศลิปาธร 

5 นายพเิชษฐ กลัน่ชืน่  ศลิปาธร 

6 นายนิกร แซ่ตัง้ ศลิปาธร ดนตรใีนละคร

7 นางสาวสนินภา  สารสาส  ดนตรพีาณิชย์ มศก.

8 นายอานนัท ์นาคคง ศลิปาธร ดนตรี

บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 25657



สาขาศิลปะการแสดง

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

9 นางสาวสุวรรณด ี จกัราวรวธุ. ศลิปาธร ก ากบัการแสดง

10 รศ.ฤทธริงค ์จวิากานนท ์ รศ. ศลิปการละคร การก ากบัการแสดง จฬ. พนง. ภาควชิาศลิปการละคร
คณะอกัษรศาสตร์
โทร 02-218-4805

11 ผศ.พนัพสัสา ธปูเทยีน ผศ. การก ากบัการแสดง การละครประยกุต์ จฬ. พนง. ภาควชิาศลิปการละคร
คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 02-218-4797

12 ผศ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร ผศ. อกัษรศาสตรบณัฑติ 
(ศลิปการละคร)
Master of Fine Arts 
(Directing

ศลิปะการแสดง จฬ. ขรก. ภาควชิาศลิปะการละคร
คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 02-218-4801

13 ผศ.ปรดิา  มโนมยัพบิูลย์ ผศ. อ.บ.                         
M.A.                        
Ph.D.

การประพนัธบ์ทละคร จฬ. ภาควชิาศลิปการละคร 
คณะอกัษรศาสตร ์      
โทร. 02-218-4807
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สาขาศิลปะการแสดง

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

14 ผศ.ธนชัพร  กติตกิอ้ง ผศ. B.A. (Fine Arts)         
M.A. (Drama and the 
Creative Arts in 
Education )

ศลิปะการละคร การแสดงศกึษา     
การละครประยกุต,์ 
การสรา้งสรรค ์  
งานสือ่หลากมติิ

มข. พนง. คณะศลิปกรรมศาสตร์
โทร. 0 4320 2396

15 ผศ.สุกญัญา  ไพบูลย์ ผศ. ว.บ. (การกระจายเสยีง
วทิยโุทรทศัน์)            
นศ.ม. (วาทวทิยาและ
สือ่สารการแสดง)        
Ph.D. (Drama)

สือ่การแสดงศกึษา  
การแสดงประยกุต์

จฬ. พนง. คณะนิเทศศาสตร์
โทร. 0 2218 2205

16 รศ.นพมาส  แววหงส์ รศ. อ.บ. (ศลิปการละคร)  
M.A. (Drama and 
Theatre)

การแปลบทละคร   
การก ากบัการแสดง

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 2215 6203,
0 2215 3488

17 ผศ.นลนิี  สตีะสุวรรณ ผศ. อ.บ. (ศลิปการละคร)  
M.A. (Educational 
Theatre)

การเขยีนบทละคร จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 2215 6203,
0 2215 3488
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สาขาศิลปะการแสดง

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

18 ผศ.พรรณศกัดิ ์ สุข ี ผศ. อ.บ. (ศลิปการละคร)  
M.A. (Drama and 
Theatre)

สรา้งบทและก ากบั
การแสดง

ม.  
กรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร ์    
โทร. 0 2407 3888
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สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 นายประชา สุวรีานนท์ รางวลัศลิปาธร 
สาขาออกแบบ (กราฟิก 
ดไีซน์) ปี2553

การออกแบบนิเทศศลิป์ ออกแบบกราฟิก 
สื่อสิง่พมิพ ์งานโฆษณา

คอลมันิสต์หนงัสอืพมิพ ์ 
 มตชินสุดสปัดาห์
โทร. 02-589-0020-1

2 นายพรีวงศ ์จาตุรงคกุล  -รางวลั Good Design 
Award 2011-2012
ประเทศญี่ปุ่ น
-รางวลัออกแบบบรรจุภณัฑ ์
Asia Star Award 2011-2012

การออกแบบนิเทศศลิป์ การสรา้งแบรนด ์และ
บรรจุภณัฑ์

โทร. 02-4416000 
ต่อ 2202

3 ผศ.เอกรตัน์ วงษ์จรติ ผศ. รางวลัศลิปาธร 
สาขาการออกแบบ 
ปี 2552

การออกแบบผลติภณัฑ์ ออกแบบผลติภณัฑ-์
ออกแบบเฟอรน์ิเจอร์

โทร. 090-9160257

บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ)

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256511



สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ)

4 นายสุวรรณ คงขนุเทยีน รางวลัศลิปาธร 
สาขาการออกแบบ 
ปี 2551

การออกแบบผลติภณัฑ์ ออกแบบผลติภณัฑ์
จากวสัดุธรรมชาต ิ
(ผกัตบชวา)

บรษิทัโยธกา อนิเตอร์
เนชัน่แนล
โทร. 02-5992512

5 ม.ล.ภาวนิี  สุขสวสัดิ ์ รางวลั G-Mark ประเทศญี่ปุ่ น
 ปี2552
รางวลั Good Design Award
 ปี 2010

การออกแบบผลติภณัฑ์ -ออกแบบ
ผลติภณัฑอ์ตัลกัษณ์
ไทย
-ออกแบบเฟอรน์ิเจอร์
จากวสัดุธรรมชาติ

บรษิทั Ayodhya Trade 
93 
โทร. 02- 679 8521

6 นายกรกต อารมณ์ดี รางวลัศลิปาธร 
สาขาการออกแบบ ปี2560

การออกแบบผลติภณัฑ์ เชีย่วชาญดา้น
ออกแบบผลติภณัฑเ์ชงิ
วฒันธรรม(ผลติภณัฑ์
ภมูปัิญญาการสานไม้
ไผ)่

โทร. 089-6987963
แบรนด ์Pin
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สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ)

7 นายสมชาย แกว้ทอง  ศลิปินแห่งชาต ิ
สาขาทศันศลิป์-การออกแบบ
แฟชัน่ ปี2560

การออกแบบแฟชัน่ นกัออกแบบแฟชัน่ผา้
ไทยผสมผสานเทคนิค
ใหมแ่นวร่วมสมยั

แบรนด ์Kaiboutique
Line ID @kaiboutique
โทร. 02-2510729

8 นางพจิติรา บุณยรตัพนัธุ์  รางวลั TIFA:2014 (Thailand
 INNOFAHION Awards 
2014) สาขาสิง่ทอและ
เครือ่งนุ่งห่ม

การออกแบบแฟชัน่ ออกแบบแฟชัน่ แบรนด ์“PICHITA” 
โทร. 081 -917 2427
Email 
info.rapee@gmail.com
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สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ)

9 นายกฤษณ์ เยน็สุดใจ  -รางวลัศลิปาธร สาขาศลิปะ
และการออกแบบ ปี2564
- รางวลั Innovative Craft 
Award 2016 ของศนูยศ์ลิปา
ชพีระหว่างประเทศ(SACICT)

การออกแบบแฟชัน่ การออกแบบแฟชัน่
สรา้งสรรคแ์ละ
นวตักรรมผลติภณัฑ์
แฟชัน่เครือ่งแต่งกาย 
ผลติภณัฑจ์ากดอยตุง

Creative Director 
มลูนิธแิมฟ้่าหลวง
ถ.พระราม 4
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั
โทร. 02-252 7114

10 นายมชียั แตสุ้รยิา ศลิปินแห่งชาตปีิ 2564
สาขาทศันศลิป์ (ประณตี
ศลิป์-ทอผา้)

การออกแบบสิง่ทอ ออกแบบ 
ทอผา้มดัหมี ่ผา้กาบบวั

พพิธิภณัฑบ์า้นค าปุน    
จ.อุบลราชธานี
โทร. 093-1310331

11 นายเผ่าทอง ทองเจอื การออกแบบสิง่ทอ ผา้ทอ ผา้โบราณ โทร. 053-217715
089-9992042
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สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ)

12 นายวรีะธรรม 
           ตระกลูเงนิไทย

-ปราชญ์ชาวบา้นดา้นผา้ทอ
ยกโบราณ
-ครศูลิป์แผ่นดนิ

การออกแบบสิง่ทอ ออกแบบลายผา้  
ทอผา้  ชดุไทยโบราณ
แบบราชส านกั

ชดุไทยจนัทรโ์สมา
โทร. 089-2278976

13 นางนุสรา เตยีงเกตุ -ปราชญ์ชาวบา้นผา้ทอ
แมแ่จ่ม  
-รางวลัดา้นการออกแบบ
สิง่ทอ

การออกแบบสิง่ทอ ทอผา้โบราณ ผา้ตนีจก
 ผา้ปัก ยอ้มสี

โทร. 053-828090,
081-9610525

14 นางสมสมยั เขาเหนิ รางวลัครศูลิป์แผ่นดนิ
(ครชูา่งทองสุโขทยั)

ออกแบบเครือ่งประดบั การท าเครือ่งประดบั
ทองโบราณ

โทร. 055-679095,
055-679097
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สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ)

15 นายสุพจน์ สุวรรณสงิห ์ -รางวลัผูป้ระกอบการธุรกจิ
ส่งออกดเีด่น ประจ าปี 2560 
(Prime Minister’s Export 
Award 2017 : PM Award 
2017)
ประเภทสนิคา้ทีม่กีาร
ออกแบบยอดเยีย่ม (Best 
Design)

การออกแบบ
เครือ่งประดบั

การออกแบบ
เครือ่งประดบัและ
สรา้งสรรค์
เครือ่งประดบั
ทองเหลอืงแนวร่วมสมยั

แบรนดส์ะพรัง่ (Saprang)
 จ.เชยีงใหม่
โทร. 096-8181995
Facebook : saprang 
craft jewelry
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สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ)

16 นายสมลกัษณ์ ปัญตบุิญ รางวลั Asian Arts and 
Crafts Exhibition, Fukuoka 
Art Meseum

การออกแบบเซรามกิส์ เครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งปัน้ดนิเผาดอยดนิ
แดง 
จ.เชยีงราย  
โทร. 053-7052916,
053-705291,
053-706128

17 นายวศนิบุร ี
         สุพานิชวรภาชน์

รางวลัศลิปาธร 
สาขาการออกแบบ ปี2553

การออกแบบเซรามกิส์ การออกแบบ
เครือ่งปัน้ดนิเผาแนว
ร่วมสมยัดว้ยเทคนิค
การใชส้สีดใสสรา้งอตั
ลกัษณ์ของรปูแบบ

โรงงานเถา้ฮงไถ่ 
จ.ราชบุรี
โทร. 032-337574,
032-323630
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สาขาสถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 นายสุเมธ  ชมุสาย ณ อยธุยา ศลิปินแห่งชาต ิ  2542 สถาปัตยกรรม

2 นายองอาจ  สาตรพนัธุ ์ ศลิปินแห่งชาต ิ  2552 สถาปัตยกรรม

3 นายเผา่  สุวรรณศกัดิศ์ร ี ศลิปินแห่งชาต ิ 2553 สถาปัตยกรรม

4 นายเมธา  บุนนาค  ศลิปินแห่งชาต ิ 2554 สถาปัตยกรรม

5 นายกฤษฎา โรจนกร  ศลิปินแห่งชาต ิ 2558 สถาปัตยกรรม

6 ศ.พเิศษ เสนอ  นิลเดช  ศลิปินแห่งชาต ิ 2559 สถาปัตยกรรมไทย มศก.

7 นายสนิ  พงศห์าญยทุธ  ศลิปินแห่งชาต ิ 2560 สถาปัตยกรรม

 บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)
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สาขาสถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

 บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

8 นายชาตร ี ลดาลลติสกลุ  ศลิปินแห่งชาต ิ 2563 สถาปัตยกรรม

9 นายจรญู  องัศวานนท ์  ศลิปินแห่งชาต ิ2557 มนัฑนศลิป์

10 นายคงศกัดิ ์ ยกุตะเสว ี ศลิปินแห่งชาต ิ 2561 มนัฑนศลิป์

11 นายววิฒัน์ วอทอง สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
Master of Architecture

สถาปัตยกรรม มมส. พนง.

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565 19



สาขาวรรณศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 นางสุกญัญา ชลศกึษ์ 
(กฤษณา อโศกสนิ)

ศลิปินแห่งชาต ิปี 2531 วรรณศลิป์

2 นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย ์ ศลิปินแห่งชาต ิปี 2536 วรรณศลิป์

3 นางสุภา สริสิงิห (โบตัน๋) ศลิปินแห่งชาต ิปี 2542 วรรณศลิป์

4 นายอศัศริ ิธรรมโชติ ศลิปินแห่งชาต ิปี 2543 วรรณศลิป์

5 คุณหญงิวนิติา ดถิยีนต ์ ศลิปินแห่งชาต ิปี 2547 วรรณศลิป์

6 นายอดุล จนัทรศกัดิ ์ ศลิปินแห่งชาต ิปี 2551 วรรณศลิป์

7 นายเสกสรรค ์ประเสรฐิกุล  ศลิปินแห่งชาต ิปี 2552 วรรณศลิป์

8 นายมกุฏ อรด ี ศลิปินแห่งชาต ิปี 2555 วรรณศลิป์

 บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรูเ้ช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)
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สาขาวรรณศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ/
เกียรติยศ/รางวลั

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

 บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรูเ้ช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสงู ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ (ทัง้น้ี สามารถแต่งตัง้ได้จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)

9 นายเจรญิ มาลาโรจน์ ศลิปินแห่งชาต ิปี 2556 วรรณศลิป์

10 นางชมยัภร บางคมบาง ศลิปินแห่งชาต ิปี 2557 วรรณศลิป์

11 ศ.พเิศษ กิง่แกว้ อตัถากร ศ.พเิศษ คตชินวทิยา

12 ผศ.สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร ผศ. อ.บ.(ภาษาไทย) 
อ.ม. (สาขาวรรณคดี
ไทย) 
M.A. (Anthropology)

วรรณคดไีทย 
วรรณกรรมวจิารณ์

 มานุษยวทิยา
วฒันธรรม

จฬ. เกษยีณ 30/19 ถนนงามวงศ์
วาน 47 แยก3-1 
แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กทม. 
10210
โทร. 08 1701 9429

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธันวาคม 256521


	1. เชี่ยวชาญ ทัศนศิลป์ Ok
	2. เชี่ยวชาญ ดุริยางค์ศิลป์ Ok
	3.เชี่ยวชาญ ศิลปะการแสดง Ok.
	4.เชี่ยวชาญ ศิลปะการออกแบบ  Ok
	5.เชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ OK.
	6.เชี่ยวชาญ วรรณศิลป์ Ok



