ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
ทั้งหมด
จาํ นวน ๑3
ถึงแกอนิจกรรม
จํานวน 1
ถึงแกกรรม
จํานวน ๖
ยังมีชีวิตอยู
จํานวน ๖
ที่

คน
คน
คน
คน

ชื่อ - สกุล

๑ นายไพฑูรย เมืองสมบูรณ

สาขา
ประติมากรรม

ปีทไี่ ดรับ

ทีอ่ ยู

๒๕๒๙ ๑๘ ถนนอุทัย-โพธาราม ต.ทาราบ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
๕๔/๒๐๒ หมูบานศราวัณวิลล ถนนแจงวัฒนะ ซอยแจงวัฒนะ- ปาก
เกร็ด ๒๘ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๑๙/๔ ซอยวัดคงคา หมูที่ ๓ ถนนบางใหญ – บางคูลัด ต.บางมวง
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐
๗๐/๔๘๘ ประชานิเวศน ๒ ถนนประชาชื่นซอย ๔ อ.เมืองฯ
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘๒ หมู ๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุมลม อ. สามพราน
จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐
๗๗/๗ หมูที่ ๓ ซอยสุขาภิบาล ๔ ต.บางกระเบา อ. นครชัยศรี
จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐

๒ นายสนิท ดิษฐพันธุ

จิตรกรรม

๒๕๓๒

๓ นายทวี นันทขวาง

จิตรกรรม

๒๕๓๓

๔ ดร.ชําเรือง วิเชียรเขตต

ประติมากรรม

๒๕๓๙

๕ ศาสตราจารยชลูด นิ่มเสมอ

ประติมากรรม

๒๕๔๑

๖ ผูชวยศาสตราจารยดาํ รง วงศอุปราช

จิตรกรรม

๒๕๔๒

๗ นายธงชัย รักปทุม

ทัศนศิลป

๒๕๕๓ ๑๐๔ หมู ๔ ต.บานกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๘ นายทองรวง เอมโอษฐ
๙ นางเนื่อง แฝงสีคํา

หมายเหตุ
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม

ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม

ประณีตศิลป-ศิลปะปูนปั้น ๒๕๕๔ ๑/๑ หมู ๔ ต.ชองสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐
ประณีตศิลป

๒๕๕๕ ๓๖๘ ถนนพานิชเจริญ ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

ถึงแกกรรม

ที่

ชื่อ - สกุล

๑๐ รองศาสตราจารยเข็มรัตน กองสุข
๑๑ นายนิจ หิญชีระนันทน

สาขา
ประติมากรรม
การออกแบบผังเมือง

ปีทไี่ ดรับ

ทีอ่ ยู
๑๕๐ ถ. เพชรเกษม หมู ๘ ต. บานเลือก อ โพธาราม จ. ราชบุรี
๒๕๕๕ ๗๐๑๒๐
E-mail: kornkongsuk@yahoo.co.th ,kataupama@gmail.com

๒๕๕๗ ๘๘/๖ หมู ๕ ถ.ชัยพฤกษ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ถึงแกอนิจกรรม
๕๔/๑ หมู ๓ ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๗๓๑๒๐
17/4 หมูที่ 1 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลไทรมา อําเภอเมือง จังหวัด
2561
นนทบุรี 11000

๑๒ ศาสตราจารยเกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว การออกแบบอุตสาหกรรม ๒๕๕๘
13 นายชิน ประสงค

ประติมากรรม

หมายเหตุ

ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป
ทั้งหมด

จํานวน

9 คน

ถึงแกกรรม

จํานวน

๒ คน

ยังมีชีวิตอยู

จํานวน

7 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

สาขา

ปีทไี่ ดรับ

๑ นางสุกัญญา ชลศึกษ (กฤษณา อโศกสิน) วรรณศิลป (นวนิยาย) ๒๕๓๑
๒ นายคําสิงห ศรีนอก (ลาวคําหอม)
๓ นายเนาวรัตน พงษไพบูลย

วรรณศิลป

๒๕๓๕

วรรณศิลป(กวีนิพนธ) ๒๕๓๖

ทีอ่ ยู
หมายเหตุ
๗๑/๑๑๑ หมูที่ ๑ ถนนติวานนท ๑๘ ซอยปิ่นประภาคม ถนนติวานนท ต.ตลาด
ขวัญ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๖๐/๑ หมูที่ ๒ ซอยธนาคารอาคารสงเคราะห ถนนงามวงศวาน ต.บางเขน
อ.เมืองฯ จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๗๗/๒๐ หมูที่ ๑ ซอย ๓ หมูบ านพฤกษากาญจน ๑ ถนนแสงชูโต ต.ทา
มะขาม อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
๑๒/๘ หมูบ านการเดนโอม ซอย ๖๐ ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ.ลําลูกกา
ถึงแกกรรม
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

๔ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร

วรรณศิลป

๒๕๔๑

๕ นายคําพูน บุญทวี

วรรณศิลป

๒๕๔๔ ๑๑๘/๑๖๐ บานบัวทอง ซอย ๑๐/๔ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี ๑๑๑๑๐

๖ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต

วรรณศิลป

๒๕๔๗

๗ นายกิตติศกั ดิ์ มีสมสืบ

วรรณศิลป

๒๕๕๙ ๓๙ หมู ๕ ตาํ บลทาไม อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๑๒๐

๘ รองศาสตราจารยธัญญา สังขพันธานนท

วรรณศิลป

๒๕๕๙

9 นายเสนห สังขสุข

วรรณศิลป

2561 99/17 หมูที่ 6 ตําบลทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

๕๓/๑ หมูที่ ๓ ถนนทวาราวดีใต ต. หวยจระเข อ. เมืองฯ จ. นครปฐม
๗๓๐๐๐
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ๙๙ หมู ๙ ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

ถึงแกกรรม

ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง
ทั้งหมด
จาํ นวน 33 คน
ถึงแกกรรม
จาํ นวน ๑8 คน
ยังมีชีวิตอยู
จาํ นวน ๑5 คน
ที่

ชื่อ - สกุล

สาขา

๑

นายมนตรี ตราโมท

ดนตรีไทย

๒

นายเฉลิม บัวทั่ง

ดนตรีไทย

๓

นายเสรี หวังในธรรม

ศิลปะการแสดง

๔

นายสงา อารัมภีร

เพลงไทยสากล

๕

นายหวังดี นิมา (หวังเตะ)

เพลงพื้นบาน

๖

นางบัวผัน จันทรศรี

เพลงพื้นบาน

๗

นางผองศรี วรนุช

นักรองลูกทุง

ปีทไี่ ดรับ

ทีอ่ ยู
๘๑ ซอยโสมสองแสง ถนนพิชัยนันท อ. เมืองฯ
๒๕๒๘
จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘๖/๓ หมู ๙ ต. บางเลน อ. บางใหญ จ.นนทบุรี
๒๕๒๙
๑๑๑๔๐
๙/๔๕-๔๖ หมูที่ ๗ หมูบ านรัตนวรรณ ถนนบาง
๒๕๓๑ กรวย - ไทรนอย อ. บางกรวยจ. นนทบุรี
๑๑๑๓๐

๑๐๙ หมู ๙ ซอยเทพพนม ๗ ถนนติวานนท
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
๑๙/๓ หมูที่ ๓ ถนนสุพรรณสายใหม ต. หนาไม
๒๕๓๑
อ. ลาดหลุมแกว จ. ปทุมธานี ๑๐๑๔๐
๑๓ หมูที่ ๗ ต.วังาซั
น บ อ. ศรีประจันต
๒๕๓๓
จ. สุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐
๒๕๓๑

๓๘/๑๖๐ หมูที่ ๖ หมูบานประภัสสรวิลลา
๒๕๓๕ ซอย ๕ ต. บางกระทึก อ. สามพราน จ. นครปฐม
๗๓๒๑๐

หมายเหตุ
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม

ที่

ชื่อ - สกุล

สาขา

ปีทไี่ ดรับ

๘

นางสองชาติ ชื่นศิริ

ละครรํา

๒๕๓๕

๙

นายจําเนียร ศรีไทยพนั ธุ

ดนตรีไทย

๒๕๓๖

๑๐ นางประยูร ยมเยี่ยม

ลําตัด

๒๕๓๗

๑๑ นายแจง คลายสีทอง

คีตศิลป

๒๕๓๘

นักรองเพลงไทยสากล

๒๕๓๙

เพลงพื้นบาน

๒๕๓๙

๑๔ นายสาคร ยังเขียวสด

หุนละครเล็ก

๒๕๓๙

๑๕ นายพินิจ ฉายสุวรรณ

ดนตรีไทย

๒๕๔๐

๑๖ นายเชื้อ ดนตรีรส

ดนตรีไทย

๒๕๔๒

นักแตงเพลงลูกทุง

๒๕๔๒

คีตศิลป

๒๕๔๓

๑๒ นางรวงทอง ทองลั่นธม
๑๓

นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต)

๑๗ นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง)
๑๘ พลเรือตรีมงคล แสงสวาง

ทีอ่ ยู
๔๔/๑๗ ต.บานใหม หมู ๖ อ. บางใหญ
จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐
๑๑ หมูที่ ๗ ซอยวัดไรขิง ถนนเพชรเกษม
ต. บางระทึก อ. สามพราน จ. นครปฐม ๗๓๑๑๐
๑๓๘/๓ หมูที่ ๕ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
๒๐๘ หมูที่ ๑๒ ต.บางตาเถร อ.สองพนี่ อง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐
๙๙/๑ หมู ๘ ซอยรวมใจพัฒนา ต. คลอง
มะเดื่อ อ. กระทุม แบน จ. สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
๙ หมู ๑ ถนนสุพรรณบุรี - โพธิ์พระยา ต. สนาม
ชัย อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๙๖/๔๘ ซอยศิรชิ ัย ๑ ต. บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๐๙/๔ หมู ๓ ต.บานขาวง อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐
๗๔/๓๙ ซอยสัมฤทธิ์ ถนนติวานนท อ.เมืองฯ
จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๐๗๑/๙ หมูที่ ๔ ต. ทามวง อ. ทามวง
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
๔๗/๙๑๓ หมูที่ ๖ ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

หมายเหตุ
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม

ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม

ที่

ชื่อ - สกุล

สาขา

ปีทไี่ ดรับ

๑๙ นายไพรัช สังวริบุตร

ภาพยนตรและละคร

๒๕๔๗

๒๐ นายวิเชียร คําเจริญ

นักแตงเพลงลูกทุง

๒๕๔๘

๒๑ นายสําราญ เกิดผล

ดนตรีไทย

๒๕๔๘

๒๒ รอยตํารวจตรีกาหลง พึ่งทองคํา

ดนตรีไทย

๒๕๔๙

๒๓ พลเรือตรีวีระพันธ วอกลาง

ดนตรีไทย

๒๕๕๑

นักแสดงภาพยนตรและละครโทรทัศน

๒๕๕๑

๒๐๐/๒๓๕ หมู ๑ ซอยเปรมประชา ถนนวิภาวดี
รังสิต ๓๓ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

ดนตรีไทย

๒๕๕๒

๒๔/๒๒๕ หมูบ าน ช.รุงเรือง ๔ หมู ๗ ซอย ๑๔
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ นายกรีพงศ เทียมเศวต (สรพงศ ชาตรี)
๒๕ นายอุทัย แกวละเอียด

๒๖ พันโทวิชิต โหไทย

ดนตรีไทย-โยธวาทิต

ทีอ่ ยู
๒๗/๓ หมู ๑๐ ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแกว
จ. ปทุมธานี ๑๒๑๔๐
๒๕/๒๙๑ ถนนแจงวัฒนะ อ. ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
๒๓ หมูที่ ๕ ต. บางชะนี อ. บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๒๕
๗๓ หมูที่ ๒ ต.บางมวง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
๑๑๑๔๐
๑๑๑/๕ หมู ๙ หมูบ านภาณุรงั สี ซอย ๑๑ ถนน
บางกรวย-ไทยนอย อ.บากรวย จ.นนทบุรี
๑๐๑๓๐

๒๓/๑๕๔ หมูบานตะวันนาวิน ถ.รังสิต-นครนายก
ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ หรือ
๒๕๕๕
๔๓๑ หมูที่ ๑๖ หมูบานธนานันต บานเหลาเรือ
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด ๔๕๐๐๐

หมายเหตุ

ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม

ถึงแกกรรม

ที่

ชื่อ - สกุล

๒๗ นางนิตยา รากแกน (บานเย็น รากแกน)

๒๘ นางภัทราวดี มีชูธน

สาขา

ทีอ่ ยู
๓๓๘/๗๗ หมูบานปรีชา ต. ประชาธิปัตย
ศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบาน-หมอลํา) ๒๕๕๖
อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

ละครเวทีและภาพยนตร

๒๙ นายสิรชิ ัยชาญ ฟักจํารูญ

ดนตรีไทย

30 นายวิรัช อยูถาวร

ดนตรีสากล

31 นายพิมพฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต

ดนตรีไทยสากล

32 นายประภาส ชลศรานนท
33 นางสมสุข กัลยจาฤก

ผูสรางสรรคงานบันเทิง
และดนตรีไทยสากล
ละครวิทยุ - ละครโทรทัศน

ปีทไี่ ดรับ

หมายเหตุ

โรงเรยี นภัทราวดี หัวหิน ๖๒/๖๓ ซอยหมูบ าน
หัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
๒๕๕๗ ๗๗๑๑๐ E-mail:
patravadi@patravaditheatre.com Official
site: www.patravaditheatre.com
๒๕๕๗ ๓๘/๗ บางไผ ๑๕ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
4/2 หมู 7 ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง
2560 จังหวัดสมุทรปราการ 10130
34 ประชานิเวศน 3 ซอย 14 ถนนงามวงศวาน
2560 แขวงทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
99/50 หมูที่ 11 ซอยพหลโยธิน 64 ถนน
2561 พหลโยธิน ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
2561

27/4 หมูที่ 4 ตําบลบางมวง อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี 11140

ถึงแกกรรม

