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นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือก คร้ังท่ี 5 หัวขอ สัมพันธภาพและความรัก 

24 มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2559 

ชั้น 9 

ดําเนินงานโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

 

นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือก ครั้งท่ี 5 หัวขอ “สัมพันธภาพและความรัก” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปนท่ีมีความสามารถทางศิลปะอันโดดเดน ในรูปแบบเหมือนจริง 

(Realistic) และศิลปะรูปลักษณ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ไมจํากัด

เทคนิคและวัสดุ กระบวนการสรางสรรค หรือรูปแบบของผลงาน เพ่ือเปดโอกาสใหศิลปนไดแสดงออกถึงทักษะและ

แนวความคิดไดโดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลชางเผือก ซ่ึงจะไดรับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และรางวัล

อ่ืนๆ รวม 20 รางวัล โดยผานการคัดเลือกจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อาจารยชวง มูลพินิจ  ศาสตราจารยเดชา 

วราชุน  คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  รองศาสตราจารยวิชัย สิทธิรัตน  คุณดาว วาสิกศิริ  ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย  

อาจารยนิติกร กรัยวิเชียร  อาจารยสมศักดิ์ รักษสุวรรณ  อาจารยสุรเดช แกวทาไม และคุณพงษชัย จินดาสุข 

 

สอบถามขอมูลติดตอ 

www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward 
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The 5th White Elephant Art Award : Love and Relationship 

24 March - 10 July 2016 

9th floor 

Organised by Thai Beverage Public Company Limited 

 

Thai Beverage Public Company Limited proudly presents the 5th White Elephant Art Award Art 

Exhibition, themed " Love and Relationship"  to display both Realistic and Figurative artworks. 

Selected artworks including paintings, sculptures, and prints with diverse techniques, materials, and 

creations will be showed as part of this exhibition in order to display assorted skills and creativity. 

There are 20 awards to be given with the White Elephant Award with a grant of 1,000,000 baht as 

the top prize. The panel of judges consists of distinguished artists and professional photographers 

i.e.  Ajarn Chuang Moolpinit, Prof.  Decha Warashoon, Mr.  Thapana Sirivadhanabhakdi, Asst.  Prof. 

Vichai Sittirat, Mr. Dow Wasiksiri, Prof. Thavorn Ko-Udomvit, Ajarn Nitikorn Kraivixien, Ajarn Somsak 

Raksuwan, Ajarn Suradej Kaewthamai, and Mr. Pongchai Chindasook. 

 

For more information, please contact 

www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward 

— 


	นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ สัมพันธภาพและความรัก
	นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สัมพันธภาพและความรัก” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม...
	สอบถามข้อมูลติดต่อ

	The 5th White Elephant Art Award : Love and Relationship
	Thai Beverage Public Company Limited proudly presents the 5th White Elephant Art Award Art Exhibition, themed "Love and Relationship" to display both Realistic and Figurative artworks. Selected artworks including paintings, sculptures, and prints with...
	For more information, please contact


