ทําเนียบศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2528-2548
ศิลปนแหงชาติ 2528
1. นายมนตรี ตราโมท
(ถึงแกกรรม)
2. นายเฟอ หริพิทักษ
(ถึงแกกรรม)

81 ซอยโสมสองแสง ถ. พิชัยนันท อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
82/1 ซอยนาคบํารุง ถ. บํารุงเมือง แขวงมหานาค เขตปอมปราบฯ
กทม. 10100

ศิลปนแหงชาติ 2529
สาขาทัศนศิลป
1. นายประสงค ปทมานุช
(จิตรกรรม) (ถึงแกกรรม)
2. นายไพฑูรย เมืองสมบูรณ
(ประติมากรรม) (ถึงแกกรรม)
3. พลเรือตรี สมภพ ภิรมย
(สถาปตยกรรม)

216 ซอยสารภี ถ. ลาดหญา แขวงวงเวียนใหญ เขตคลองสาน
กทม. 10600
18 ถ.อุทัย-โพธาราม ต. ทาราบ อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000
26/7 ซอยสายลม ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กทม.
10400 โทร. 0 2272 6493

ศิลปนแหงชาติ 2530
สาขาวรรณศิลป
1. หมอมหลวงปน มาลากุล
(ถึงแกอนิจกรรม)

139 ถ.สุขุมวิท (ซอยไชยยศ) แขวงคลองเตย เขตพระโขนง
กทม. 10110

สาขาทัศนศิลป
1. หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี
(สถาปตยกรรม) (ถึงแกกรรม)

40/1 ซอยวัดรุง โรจน ถ. บางนา-ตราด กม.6 ต.บางแกว อ. บางพลี
จ. สมุทรปราการ 10540

ศิลปนแหงชาติ 2531
สาขาทัศนศิลป
1. นายพูน เกษจํารัส
(ศิลปะภาพถาย) (ถึงแกกรรม)
2. นายพิมาน มูลประมุข
(ประติมากรรม) (ถึงแกกรรม)

188/2 ซอยโรงเรียนศิริศึกษา ถ. อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ กทม. 10600
102 ตรอกวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย
กทม. 10700

ศิลปนแหงชาติ 2532
สาขาวรรณศิลป
1. นายอังคาร กัลยาณพงศ
(กวีนิพนธ)

66 ซอยอิสรชัย ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250

405
สาขาทัศนศิลป
1. นายสนิท ดิษฐพันธุ
(จิตกรรม)
2. นายประเวศ ลิมปรังษี
(สถาปตยกรรม)

15/11 ซอยประชาราษฎร 52 (วงศสวาง) ถ. กรุงเทพฯ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กทม. 10800
โทร 0 2585 7170 , 0 2585 2897
25/5 หมูที่ 16 หมูบา นบุษบา พุทธมณฑล สาย 2 (หลังสมาคมปกษใต)
แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร 0 2885 8326, 0 2221 5877

ศิลปนแหงชาติ 2533
สาขาทัศนศิลป
1. นายทวี นันทขวาง
(จิตรกรรม) (ถึงแกกรรม)

1149/22 ซอยพาณิชยการธนบุรี ถ.จรัลสนิทวงศ 13
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ศิลปนแหงชาติ 2534
สาขาทัศนศิลป
1. นายสวัสดิ์ ตันติสุข
(จิตรกรรม)

100/13 หมูท ี่ 6 ซอย 10 พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร 0 2454 4200

ศิลปนแหงชาติ 2535
สาขาทัศนศิลป
1. นายประยูร อุลุชาฎะ
(จิตรกรรม) (ถึงแกกรรม)

17 หมูบานเสรี ซอยสงวนสิน ถ. รามคําแหง 24
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

สาขาศิลปะการแสดง
1. ศาสตราจารยพิเศษ เรืออากาศตรี ดร. แมนรัตน ศรีกรานนท
(ดนตรีสากล)
51 ถ. ลาดพราว ซอย 80 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310 โทร. 0 2539 0666, 0 1806 0111

ศิลปนแหงชาติ 2536
สาขาทัศนศิลป
1. นายพินิจ สุวรรณะบุณย
(การออกแบบประยุกตศิลป)

22/105 ซอยชมนาด 5 หมูบ านบุรีรมย 2
ถ. หทัยราษฎร เขตคลองสามวา กทม. 10510

สาขาศิลปะการแสดง
1. นางสุดจิตต อนันตกุล
(คีตศิลป)

83 ซอยบางลําพู ถ. ลําพู แขวงสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0 2282 1006

406
ศิลปนแหงชาติ 2539
สาขาทัศนศิลป
1. นายชําเรือง วิเชียรเขตต
(ประติมากรรม)

70/488 ประชานิเวศน 2 ซอย 4 ถนนประชาชื่น จ. นนทบุรี 1100
โทร. 0 2573 1995 โทรสาร 0 2574 4273

ศิลปนแหงชาติ 2541
สาขาทัศนศิลป
1. ศาสตราจารยชลูด นิ่มเสมอ
82 หมูที่ 9 ถ. พุทธมณฑล สาย 4 ถ. กระทุมลม อ. สามพราน
(ประติมากรรม)
จ. นครปฐม 73110 โทร. 0 2223 8674
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประหยัด พงษดํา
(ภาพพิมพ)
237/1 ซอยเพชรเกษม 72 แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กทม.
10160 โทร. 0 2413 0982 , 0 1637 4032

สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
1. นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น
(สถาปตยกรรมไทย)

1826/231 ซอยจรัญสนิทวงศ 67 ถ. จรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0 2435 4396, 0 2282 5451

ศิลปนแหงชาติ 2542
สาขาทัศนศิลป
1. ผูชวยศาสตราจารยมานิตย ภูอารีย
(ภาพพิมพ)
2. ผูชวยศาสตราจารยดํารง วงศอุปราช
(จิตรกรรม) (ถึงแกกรรม)
3. นายอินสนธิ์ วงศสาม
(ประติมากรรม)

246 ซอยภาวนา 41 ถ. ลาดพราว แขวงลาดยาว เขตบางเขน
กทม. 10900 โทร. 0 2541 8478
77/ 7 หมูท ี่ 3 ซอยสุขาภิบาล 4 ต. บางกระเบา อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม 73120 โทร. 0 3433 1517
109/2 หมูที่ 1 ปาชางนอย ต. บางแปน อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
โทร. 0 5325 0639 , 0 5352 1609

ศิลปนแหงชาติ 2543
สาขาทัศนศิลป
1. นายจักรพันธุ โปษยกฤต
(จิตรกรรม)

49 ซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) ถ. สุขุมวิท เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. 0 2391 3701

สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
1. รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก

181/47 ซอยขุมทรัพย แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย
กทม. 10700 โทร. 0 2435 2530

ศิลปนแหงชาติ 2544
สาขาทัศนศิลป
1. นายถวัลย ดัชนี
(จิตรกรรม)

414 หมู 4 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 โทร. 0 5370 5834
6 ซอย 1 หมูบา นนวธานี ถ. เสรีไทย เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร. 0 2376 1423

407
สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
1. นายประดิษฐ ยุวะพุกกะ
(แบบประเพณี)

136 ถ. รามคําแหง ซอย 50 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กทม. 10240 โทร. 0 2377 8550

ศิลปนแหงชาติ 2545
สาขาวรรณศิลป
1. นายสุจิตต วงษเทศ
(กวีนิพนธ)

8/24-25 ซอยบานชางหลอ ถ. พรานนก
แขวงบางกอกนอย เขตบางกอกนอย กทม. 10700
โทร. 0 2589 0020 ตอ 1225

ศิลปนแหงชาติ 2546
สาขาวรรณศิลป
1. นายกรุณา กุศลาสัย

599 ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กทม. 10700
โทร. 0 2411 0620

สาขาทัศนศิลป
1. นายพิชัย นิรันต
(จิตรกรรม)

35 หมูที่ 3 ต. ลานตากฟา อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120
โทร. 0 9206 1657

สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
1. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร
(แบบประเพณี)

48 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. โทร. 0 2465 0592 , 0 2221 3851

ศิลปนแหงชาติ 2547
สาขาวรรณศิลป
1. คุณหญิงวินิตา ดิถียนต

53/1 หมู 1 ถ. ทวาราวดีใต ต. หวยจระเข อ. เมือง
จ. นครปฐม 7300 โทร. 0 3425 8806, 0 3428 4169

สาขาทัศนศิลป
1. นายสันต สารากรบริรักษ
(จิตรกรรม)

54 หมู 4 ต. ขีเ้ หล็ก อ. แมแตง จ. เชียงใหม 50150
โทร. 0 5337 2224 , 0 1881 1877

ศิลปนแหงชาติ 2548
สาขาทัศนศิลป
1. นายทวี รัชนีกร
(จิตรกรรม)

204/ 2 ซอยบานเรา หมู 10 ถ. ราชสีมา-จักราช
ต. หัวทะเล อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทร. 0 4426 5877

