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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน

กลุ่มที่ ๑ มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา    กลุ่มที่ ๒ อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
เปิดรับผลงานตั้งแต่ ๑ มิถุนายน-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ การตัดสิน วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศผล วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทาง Web Site : http://www.nanmee.com

ส่งผลงานที่ : บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com

: สนับสนุนโครงการประกวดโดย :



โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(กรุณากรอกใบสมัคร ๑ ใบต่อ ๑ ชิ้นงาน ขนาดชิ้นงานไม่ต่ำกว่า ๑๐๐x๑๒๐ ซ.ม.และไม่เกิน ๑๒๐x๑๕๐ ซ.ม. ส่งผลงานได้ไม่เกิน ๓ ชิ้น)

คำรับรอง
๑. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวด ๑ ใบ ต่อ ๑ ชิ้นงาน โดยติดไว้ด้านหลังชิ้นงานอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นและไม่เคยนำออกแสดงประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ
มาก่อนและยินยอมให้กลุ่มบริษัทนานมี นำผลงานออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
๓. กรณีที่ผลงานไม่ได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้าจะมารับผลงานด้วยตนเองภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ หากข้าพเจ้าไม่มารับผลงานคืนตามระเบียบการที่กำหนดของบริษัทฯ ถือว่า
ข้าพเจ้าได้สละสิทธิ์ในผลงานนั้น และยินยอมมอบให้ผู้จัดการประกวดมีสิทธิดำเนินการตามที่เห็นสมควร เช่น มอบให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่น เป็นต้น
๔. ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัลพิเศษ และรางวัลสนับสนุนพิเศษ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทนานมี เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และอาจนำมาแสดงในนิทรรศการต่างๆต่อไป
๕. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขอื่นที่ปรากฏในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุกประการและยอมรับในคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ลงชื่อ .......................................................................................................................................... ผู้สมัครเข้าประกวด  วันที่สมัคร  ____ /   ___ / ____

ลงชื่อ ........................................................................................................................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร วันที่รับภาพ  ____ / ____ / ____

ใบสมัครโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน

ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐
เลขที่รับภาพ...........................................................................

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................นามสกุล............................................................................................................

(Mr./Miss/Ms.).......................................................................................................Surname........................................................................................................

วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................... หมายเลขบัตรประชาชน...........................................................................................................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................โทรศัพท์มือถือ...............................................................................

E-mail...............................................................................................................facebook...............................................................................................................

      กลุ่มที่ ๑ มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา                   กลุ่มที่ ๒ อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

กำลังศึกษาอยู่ในระดับ           มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา           ปริญญาตรี             ปริญญาโท 

ชั้นปีที่ .................... คณะ .......................................................................................... สถาบันการศึกษา ..........................................................................................

ที่อยู่สถาบันการศึกษา .........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................โทรศัพท์.....................................................................................

จบการศึกษาแล้วระดับ           มัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษา            ปริญญาตรี             ปริญญาโท

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ...................................................... สถานที่ทำงาน ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................โทรศัพท์ ................................................................................................... 

ชื่อผลงาน...............................................................................................................................................................................................................................................

ขนาดผลงาน (กว้างxยาว)...................................................................... เทคนิค.................................................................................................................................

ท่านใช้สียี่ห้อใดวาดภาพส่งประกวด....................................................................................................................................................................................................

แนวความคิดในการสร้างผลงาน.........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านทราบข่าวโครงการประกวดในครั้งนี้จากสื่อใด ...........................................................................................................................................................................

หัวขอ : พลังความดี เพื่อพอ
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หัวขอ : พลังความดี เพื่อพอ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมให้กับสังคมได้รับรู้
๒. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ร่วมชื่นชม
๔. เพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมวงการศิลปะของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

การพิจารณาตัดสินผลงาน จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดความสอดคล้องของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ
๒. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓. ความคิด อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชมผลงาน                  
หมายเหตุ  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือ
เป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

 กลุ่มบริษัทนานมี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เติบโตจากร้านหนังสือภาษาจีน “หน่ำมุ่ย” และก้าวเข้าสู่การผลิตเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ศิลปะ
ครบวงจร จนเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนไทยและต่างประเทศมานานกว่า ๖๗ ปี โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบ “สินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยา” เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์
ในวงกว้าง ภายใต้เครื่องหมายการค้า

 โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรทำการวิจัยและพัฒนา “สีศิลปากร” ภายใต้โครงการ“ผลิตสีคุณภาพ ราคาประหยัด และปลอดสารพิษ
สำหรับงานศิลปะ” เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพวงการศิลปะของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อผลิตภัณฑ์ “สีศิลปากรประดิษฐ์” สีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจงานศิลปะ
และ “สีวิจิตรรงค์” สีสำหรับศิลปินระดับมืออาชีพ สีทั้งสองกลุ่มประกอบด้วยสีน้ำ สีน้ำมัน และสีอะคริลิค
 กลุ่มบริษัทนานมี ได้รณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมด้านศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NANMEE fine arts award โดยใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ี ได้จัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี ๑๒ โดยกำหนดหัวข้อคือ “พลังความดี เพ่ือพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
“พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” พระผู้เปรียบเสมือน “พ่อ” ของแผ่นดิน ด้วยทรงมีพระราชปณิธาน “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มาตลอด
๗๐ ปี จึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยและประชาชนทั่วไปได้ร่วมน้อมรำลึกถวายคารวาลัย ถ่ายทอดความรู้สึก แสดงพลังแห่งความดี ความรัก ความศรัทธา ผ่านการรังสรรค์ผลงาน
ศิลปะถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้สึกที่แสดงให้เห็นถึง “พลังความดี...เพื่อพ่อ” การประกวดในปีนี้ กลุ่มบริษัทนานมี จึงขอน้อมนำให้เกิดการรวมพลังของแผ่นดินตามที่พ่อสอน
ไว้จุดประกายความดีแสดงความงดงามที่พสกนิกรชาวไทยร่วมใจกันน้อมจิตส่งถึงพ่อ ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ด้วยความมุ่งมั่นในการทำความดี คิดดี ประพฤติดี
เพื่อถ่ายทอดผ่านผลงานให้คนไทยได้ชื่นชม และเกิดเป็นพลังความดีอันยิ่งใหญ่ ตามเจตนาที่พ่อสอนไว้
 กลุ่มบริษัทนานมี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมนี้ จะเป็นเวทีหนึ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันให้เยาวชนและบุคคลที่มีใจรักศิลปะ ได้แสดงออกใน
ทางสร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจที่ดี ซึ่งสามารถผลักดันให้คนไทยในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีหัวใจรักในศิลปะมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นโครงการที่จะช่วยในการพัฒนาคนให้
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) และอาชีวศึกษา       กลุ่มที่ ๒  ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเองไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นและผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง
ประกวดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่นผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๒. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้ใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิค โดยสามารถแต่งเติมเทคนิคประกอบการวาดภาพได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าประกวดสามารถ
ส่งผลงานได้ ไม่เกินท่านละ ๓ ชิ้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๒๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
๓. ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) ชื่อผลงาน เทคนิคสี แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและรายละเอียดอื่นๆ ด้วย
ตัวบรรจง หรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจนตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ ซ่ึงสามารถอัดสำเนาแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซท์ www.nanmee.com ส่งผลงานด้วย
ตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่ บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๔. ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเหมาะสมที่จะติดตั้ง หากเป็นงานที่ต้องมีการติดตั้งพิเศษ ผู้ส่งจะต้องมาดูแลการติดตั้งด้วยตนเอง

หมายเหตุ  บริษัทฯ จะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยและการชำรุดเสียหายจากการจัดส่งก่อนถึง
การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน 
๑. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
๒. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
๓. อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน
๕. อาจารย์อนุพงษ์  จันทร
๖. คุณลำพู กันเสนาะ
๗. คุณปรีญาณี  กองบุญมา
๘. อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์      
คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง     
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ศิลปินอิสระ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี
เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน

โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๒  ประจำปี ๒๕๖๐



รางวัลเกียรติคุณ
กลุ่มที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และอาชีวศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล 
- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม        - เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
- ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น             - เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
- ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลพิเศษ ๓ รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ             - เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลสนับสนุนพิเศษ ๕ รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนพิเศษ    - เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล
เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

กรรมสิทธิ์ในผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัล
ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทนานมี โดยทางบริษัทฯ จะจัดเก็บเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสมเกียรติ 
และอาจนำมาจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆ ต่อไป  
ผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นท่ีส่งเข้าประกวด กลุ่มบริษัทนานมี มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานลงในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง
สารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท และให้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงาน หรืออาจนำผลงานบางส่วนหรือทั้งหมด มอบให้แก่ส่วน
ราชการหรือองค์กรการกุศล หรืออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย

การรับผลงานคืน
๑.  คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่จัดส่งคืนผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก และไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ 
เจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน ๑ เดือน ภายหลังการประกาศรางวัลทาง www.nanmee.com (๑๖ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒.  ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ เจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน ๑ เดือน ภายหลังจากจบนิทรรศการ
(๓ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  
๓. สามารถรับคืนผลงานได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่ ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ (เพื่อสะดวกในการรับผลงานคืนโปรดโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน เพื่อจัดเตรียมภาพและเอกสารการรับคืนภาพ)
๔.  หากเจ้าของผลงานไม่มารับคืนผลงานภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นๆ
 ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป อาทิเช่น นำงานบางส่วน หรือทั้งหมด มอบให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์กรการกุศล หรืออื่นๆ เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอรับผลงานคืน
๑.  ใบรับคืนผลงาน (กรณีมาส่งผลงานด้วยตนเอง)
๒. บัตรประชาชนเจ้าของผลงาน
๓. กรณีให้ผู้อื่นมารับผลงานแทน เจ้าของผลงานจะต้องทำใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน และสำเนาบัตรประชาชนผู้มารับแทน ๑ ชุด
และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของผลงาน ๑ ชุด

กลุ่มที่ ๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล 
- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม        - เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท
- ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สามก๊ก สำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น             - เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
- ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และชุดหนังสือ สามก๊ก สำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท
รางวัลพิเศษ ๓ รางวัล 
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ             - เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
- ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และชุดหนังสือ สามก๊ก สำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลสนับสนุนพิเศษ ๑๕ รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนพิเศษ 
- เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือสำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาส่งผลงาน
สถานที่ส่งผลงาน
 
การตัดสิน
การประกาศผล
การมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ
ระยะเวลาจัดนิทรรศการ
สถานที่จัดนิทรรศการ

๑ มิถุนายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ 
โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด     E-mail : horse@nanmee.com 
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
นานมีแกลเลอรี่ ชั้น ๓ บริษัท นานมี จำกัด


