
งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ   
 

       ประจ าปีการศึกษา  2560      

ระดับชาต ิ

 

ล าดบั
ที ่ ช่ือผู้ผลติฯ ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ ผู้ด าเนินการ ประเภทผลงาน ค่าน า้หนัก หมายเหตุ 
1 อ.ชิโนรส  รุ่งสกลุ สมัพนัธภาพจากธรรมชาติ ๑๒ นิทรรศการศิลปกรรม

เยาวชนทกัษิณ คร้ังท่ี 15 
วนัท่ี 1-29 ก.ย.60 ณ สถาบนั
ทกัษิณคดีศึกษา 

สถาบนัทกัษิณคดี
ศึกษา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 ชาติ 

2 อ.ชยัรัตน์  แสงทอง "นุ่น" นิทรรศการศิลปกรรม
เยาวชนทกัษิณ คร้ังท่ี 15 
วนัท่ี 1-29 ก.ย.60 ณ สถาบนั
ทกัษิณคดีศึกษา 

สถาบนัทกัษิณคดี
ศึกษา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 ชาติ 

3 อ.เกียรติภูมิ  งามชมภู พรานเรือ นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 



4 อ.ชิโนรส  รุ่งสกลุ ปรากฎการณ์จากดอกไม ้ นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 

5 อ.ชยัรัตน์  แสงทอง ป่ันุน่น นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 

6 อ.ด ารง  ชีวะสาโร เยน็น้ีท่ีริมเล สิงหนคร 2 นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 

7 อ.นนัทวฒิุ  สิทธิวงั มายา นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 



8 อ.พทัรา  ผดุงสุนทรา
รักษ ์

ความเหล่ือมล ้าทางอาหาร:ของดี
ส่งออก#2 

นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 

9 ผศ.ดร.มณี  มีมาก Space and time of Serenity 
11/2015 

นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 

10 ผศ.ยอดชาย  พรหม
อินทร์ 

สุนทรียภาพจากจิตรกรรมฝาผนงั นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 

11 อ.สมโภชน์  ศรีวรรณ "Color of the South 2016/4" นิทรรศการศิลปกรรม แล
ศิลป์ "สมิหลา" ณ Art Mill 
Songkhla Art Center หอ
ศิลป์สงขลา วนัท่ี 14 ม.ค.-14 
ก.พ.61 

Art Mill Songkhla 
Art Center หอศิลป์
สงขลา  

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 



12 อ.นนัทวฒิุ  สิทธิวงั The Fat Snake โครงการจดันิทรรศการ 
ศิลปกรรมกลุ่ม 9    "  9 
INSPIRATIONS " วนัท่ี 5-
28 ก.พ.61 ณ หอศิลป์ร่วม
สมยัเมืองตอน  อุทยานการ
เรียนรู้จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

กลุ่ม 9 ประกอบดว้ย 
ครูอาราจารยแ์ละผู ้
ท างานอิสระดา้น
ศิลปะ จ านวน 9 คน
ดงัน้ี  1.นายวชัระ  
พงษไ์พบูลย ์2.นาย
ศุภชยั  ระเห็ดหาญ  
3.นายพีรวฒัน์  อิน
นุวฒัน ์ 4.นายมรุต  
วรรณทอง 5.นาย
เอกชยั  ปราบปัญจะ 
6.น.ส.กนัฐิมา  แสง
อรุณ 7.นายมารุจ  
มากขาว 8.น.ส.กนก
นิตย ์ สุขเสวก 9.
นายสุทิน นุภกัด์ิ 

งานสร้างสรรค ์ 0.4 สถาบนั 

13 ดร.ประหยดั  ศุภจิตรา บทประพนัธ์เพลง "ภูมิทศันเ์สียง
แห่งหาดชลาทศัน"์ ส าหรับการ
เด่ียวเทเนอร์แซกโซโฟน 

โครงการการแสดงผลงาน
สร้างสรรคศิ์ลปกรรม
ระดบัชาติปี 2560 วนัท่ี 12 
ต.ค.60 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 



14 อ.ดรุณี  อนุกลู ดนตรีหนงัตะลุง : ปรากฎการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติและนานาชาติ  
ราชภฏัสุราษฎร์ธานีวจิยั คร้ัง
ท่ี 13  วนัท่ี 22-24 พ.ย.60 ณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์
ธานี 

สถาบนัวจิยัและ
พฒันา   
มหาวทิยาลยัราชภฏั
สุราษฎร์ธานี 

งานวจิยั   ชาติ 

15 ดร.ธนภรณ์  แสนอา้ย การบูรณาการสอนวชิาการละคร
ส าหรับเด็กและเยาวชนเพื่อ
พฒันาวชิาการของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีท่ี 
4 ฉบบัท่ี 2 (กนัยายน 60-
กมุภาพนัธ์ 61) 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์     จุฬลง
กรณ์มหาวทิยาลยั 

งานวจิยั   ชาติ 

16 อ.อรวรรณ  โภชนาธาร การสร้างสรรคก์ารแสดงพระ
เวสสนัดรชาดกประกอบการ
เทศน์มหาชาติแบบประยกุต ์

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์   ชาติ 

17 อ.ชาคริต  เฉลิมสุข การประพนัธ์ทางเด่ียวจะเข ้เพลง
นารายณ์แปลงรูป สามชั้น 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์   ชาติ 



18 อ.ศรัทธา  จนัทมณีโชติ ผลงานสร้างสรรคก์ารประพนัธ์
เพลงตบันกโนรี  สองชั้น 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์   ชาติ 

19 อ.คฑาวธุ  พรหมลิ การประพนัธ์เพลงโหมโรงกญุชร
คีรี สามชั้น 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานวจิยั   ชาติ 

20 อ.คฑาวธุ  พรหมลิ การประพนัธ์เพลงชา้เร่ือง
ปาริชาต 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานวจิยั   ชาติ 

21 อ.อภินนัท ์ รักน่ิม การพฒันาทกัษะการอ่านโน๊ต
โดยใชแ้บบฝึกหดัการอ่าน 
รายวชิาทกัษะดนตรีของนิสิต 
สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์  
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานวจิยั   ชาติ 



22 ผศ.ยอดชาย  พรหม
อินทร์ 

งานวจิยัเร่ือง ศึกษาและคดัลอก
ลวดลายไทยท่ีปรากฎใน
จิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานวจิยั   ชาติ   ***
ผลงานวจิยัดีมาก  
ภาคโปสเตอร์ 
ดา้นมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 

23 อ.ปรีชา  กลุตนั ผลของการเรียนแบบร่วมมือกนั
เพื่อพฒันาความสามารถในการ
บอกชนิดของขั้นคู่เสียงของนิสิต
ชั้นปีท่ี 1 รายวชิาทฤษฎีดนตรี
พ้ืนฐาน 1 สาขาวชิาดุริยางค
ศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานวจิยั   ชาติ 

24 อ.ธนิษฐา  นนัทาพจน ์ ผลงานสร้างสรรค ์สมาน-
ซ่อมแซม 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์   ชาติ   ***
ผลงานวจิยัดีมาก  
ภาคโปสเตอร์ 
ดา้นมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 



25 อ.นนัทวฒิุ  สิทธิวงั งานวจิยัเร่ือง การศึกษารูปแบบ
ลวดลายประดบัในศิลปะศรีวชิยั 

การประชุมวชิาการน าเสนอ
ผลงานวจิยัระดบัชาติ  
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
คร้ังท่ี 2 เร่ือง การจดัการ
ศึกษาและงานวจิยัดา้น
ศิลปวฒันธรรมในศตวรรษท่ี 
21 วนัท่ี 9 พ.ค.61 ณ รร.มิรา
เคิลแกรนด ์กรุงเทพฯ 

สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ 

งานวจิยั   ชาติ 

26 ผศ.ดร.มณี  มีมาก การศึกษาเปรียบเทียบบทบาท
และความหมายของภาพทิวทศัน์
ในจิตรกรรมฝาผนงัช่วงสมยั
อยธุยาตอนปลายถึงตน้
รัตนโกสินทร์ 

วารสารศิลป์  พีระศรี  คณะ
จิตกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2  
เดือน มีนาคม  2561 

คณะจิตกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์ 
มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

งานวจิยั   ชาติ  TCI ฐาน 2 

27 อ.ภทัระ  ก้ิมเฉ้ียง การวเิคราะห์เด่ียวระนาดเอก
เพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) กรณีศึกษา ครูไชยะ ทาง
มีศรี 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานวจิยั   ชาติ 



28 อ.ดรุณี  อนุกลู การใชโ้ปรแกรมการฝึกบนัทึก
ขั้นคูเ่สียงเพ่ือพฒันาการบนัทึก
ขั้นคูเ่สียงรายวชิาโสตทกัษะและ
การอ่านโนต้1 ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 
หลกัสูตรดุริยางคศาสตร์สากล 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานวจิยั 0.6 ชาติ 

29 ผศ.ดร.มณี  มีมาก ผลงานสร้างสรรคชุ์ด จินตนาการ
สมัพนัธภาพของผืนป่า 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ (ร่วมกบันิสิต 
น.ส.อรอนงค ์วงศ์
จนัทร์) 

30 อ.ธนิษฐา  นนัทาพจน ์ รูปทรงภายในส่ืออารมณ์
ความรู้สึกผา่นใบหนา้ 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ (ร่วมกบันิสิต 
นายปานเทพ ราม
เดช) 

31 ผศ.ดร.มณี  มีมาก ผลงานสร้างสรรคชุ์ดสงัคม
บริโภค (เมนูหม)ู 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ (ร่วมกบันิสิต 
น.ส.พนัธิตรา 
สุวรรณโณ) 



2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

32 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง รูปลกัษณ์เกษตรกรไทย การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ (ร่วมกบันิสิต 
นายฤทธิเดช เสียง
เสง้) 

33 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง สจัจะความจริงจากใบบวั การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ (ร่วมกบันิสิต 
น.ส.รัตติยา แหละ
หมนั) 

34 ผศ.ดร.มณี  มีมาก ความงามและความหวงั การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ (ร่วมกบันิสิต 
น.ส.พนิดา สีแกว้) 



35 ผศ.ดร.มณี  มีมาก เร่ือง มุมมองสะทอ้นชีวติจากร้าน
ขายของช า 

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2561 วนัท่ี 8-9 พ.ค.61 ณ รร.
บีพี สมิหลา บีช สงขลา 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ (ร่วมกบันิสิต 
นายอุดมลกัษณ์ 
คงวฒันานนท)์ 

36 อ.ธนิษฐา  นนัทาพจน ์ สมาน หมายเลข 2  สูจิบตัรนิทรรศการศิลปะ
ร่วมสมยั ปรากฏ-กาล  วนัท่ี 
25 พ.ค.- 23 มิ.ย.61 ณ หอ
ศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร
(วงัท่าพระ) 

คณะจิตกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์ 
มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

37 อ.ธนิษฐา  นนัทาพจน ์ สมาน หมายเลข 3 สูจิบตัรนิทรรศการศิลปะ
ร่วมสมยั ปรากฏ-กาล  วนัท่ี 
25 พ.ค.- 23 มิ.ย.61 ณ หอ
ศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร
(วงัท่าพระ) 

คณะจิตกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์ 
มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

38 อ.ธนิษฐา  นนัทาพจน ์ สมาน หมายเลข 4 สูจิบตัรนิทรรศการศิลปะ
ร่วมสมยั ปรากฏ-กาล  วนัท่ี 
25 พ.ค.- 23 มิ.ย.61 ณ หอ
ศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร
(วงัท่าพระ) 

คณะจิตกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์ 
มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 



39 ดร.ระววีฒัน์  ไทยเจริญ ศึกษาวธีิการประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
การเรียบเรียงเสียงประสานแบบ
แจ๊สเพื่อปรับใชใ้นการเรียบเรียง
เพลงไทยส าหรับเคร่ืองเป่าใน
วงบ๊ิกแบนด ์: กรณีศึกษา บท
เพลงในคอนเสิร์ตราชนาวสีดุดี 

วารสารดนตรีรังสิต เล่มท่ี 13 
ฉบบัท่ี 2 เดือน ก.ค. 2561 
หนา้ 73-88  

มหาวทิยาลยัรังสิต บทความวจิยั 0.6 ชาติ 

40 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง สีกากีของแผน่ดิน  สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

41 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง 

มาจากดิน 

สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

42 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง หวัมนั สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 



43 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง นกัคิด(ชาวนา) สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

44 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง บทสนทนาไร้เสียง 1 สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

45 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง บทสนทนาไร้เสียง 2 สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

46 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง 

ตม้ 

สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

47 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง ป่ันนุ่น สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 



48 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง นุ่น สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

49 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง เกษตรกร 1/2561 สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

50 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง 

เกษตรกร 2/2561(มะพร้าว
น ้ าหอม) 

สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

51 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง เกษตรกร 3/2561 (เก็บหมาก) สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

52 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง เกษตรกร 4/2561(จูง) สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 



53 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง เกษตรกร 5/2561(หอบฟืน) สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

54 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง เกษตรกร 6/2561(ตาลโตนด) สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

55 ผศ.ชยัรัตน ์ แสงทอง เกษตรกร 8/2561(เก็บใบไม)้ สูจิบตัรนิทรรศการดิน-
โคลน วนัท่ี 5 ก.ค.-5 ส.ค.61 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล
(ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพ 

หอศิลป์ร่วมสมยั
อาร์เดล   กรุงเทพ 

งานสร้างสรรค ์ 0.6 ชาติ 

 


