


เคยได้ยินเกี่ยวกับ ไวรัส แบคทีเรีย รา โปรโตซัว บ้างหรือไม่? จริงๆ แล้วพวกเขาเป็น
ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือท่ีเราเรียกในทางวิทยาศาสตร์
ว่าจุลินทรีย์ (Microorganisms) จุลินทรีย์น้ันอาศัยอยู่รอบๆ ตัวเรา และรวมถึงอยู่
ภายในร่างกายของเรา พวกเขามักไม่เป็นอันตรายและในหลายๆ ครั้งเป็นประโยชน์แก่
ตัวเรา รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราด้วย 

แต่จุลินทรีย์บางชนิดก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบกับร่างกายของเราในลักษณะ 
ท่ีต่างกัน เช่นเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ท่ีบางครั้งก่อเกิดโรคบางอย่างและท�าให ้
เราป่วยได้ เราเรียกจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคสั้นๆ ว่า “เชื้อโรค” และเรียกโรคที่เกิดจาก
เชื้อโรคว่า โรคติดเชื้อ โดยทั่วไปโรคติดเชื้อมักเป็นโรคติดต่อและแพร่เชื้อ แต่บางโรคก็
เป็นโรคไม่ติดต่อและไม่แพร่เชื้อต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

สิ่งที่น่ากังวลนั้นก็คือ โรคติดเชื้อที่เป็นโรคติดต่อ ที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากคนหน่ึงไปสูอี่กคนหน่ึง หรอืสูสั่ตว์อืน่ๆ ได้ เช่นจากการหายใจ 
การไอหรอืจาม การกินหรอืดืม่ การสัมผัสกับของเหลวในร่างกายของคนอืน่ หรอืบาง
ครั้งจากสัตว์สู่คนเช่นการถูกยุงที่ติดเชื้อกัด เป็นต้น

เราจะป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อได้อย่างไร
เพียงแค่เริ่มต้นจากการท�าให้ตัวเองมีสุขภาพดีและสะอาด เช่น การออกก�าลังกาย     
การมีโภชนาการที่เหมาะสม ล้างมืออย่างสม�่าเสมอ และปิดปากขณะจามหรือไอ

infectious disease  
โรคติดเชื้อและโรคติดต่อคืออะไร

เราจะท�าให้โลกของเราปลอดภัยจากโรคติดเชื้อและโรค
ติดต่อได้อย่างไร

จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วจุลินทรีย์ รวมท้ังเชื้อโรค มีอยู่ทั่วไป พวกเขาอยู่ในอากาศ  
อยู่ในน�้า อยู่ในต้นไม้ อยู่ในสัตว์ และอยู่ในผู้คน 

คน สัตว์และส่ิงแวดล้อมเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา และพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อ 
ความอยูร่อด การเติบโตของประชากรโลก ผู้คนท่ีเดินทาง นกอพยพ มลพษิ ภาวะโลก
ร้อน  ส่ิงเหล่านี้ส่งผลต่อการวิวัฒนาการของเชื้อโรค ไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิด 
ได้รับการพัฒนาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ถึงมนุษย์เช่น โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคมาลาเรีย โรคติดเชื้อท่ีอุบัติใหม่บางตัวเพิ่งเกิดข้ึนและกลายเป็นโรคระบาดใหม่ๆ 
โดยที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อเหล่านี้ เช่น โรคซาร์ส(SARS), 
โรคไข้ซิกา (ZIKA) และ โรคเมอร์ส (MERS) ไม่เพียงแต่ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ 
สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าท่ีด้านการสาธารณสุข และนักสัตววิทยา 
ท่ีพยายามต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่าน้ี  จริงๆ แล้ว ทุกๆ คน ก็สามารถต่อสู้กับเชื้อโรค  
และโรคติดต่อเหล่านี้ได้

การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 เชื่อว่าทุกคนสามารถช่วยโลก
ของเราให้ปลอดภยัจากโรคติดต่อ แบ่งปันจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ของคณุ 
ผ่านการวาดภาพและภาพถ่าย ในการน�าเสนอผลงานท่ีท�าให้เห็น โลกแห่งความส�าเรจ็
ที่ คนทุกๆ คน  สัตว์ทุกๆ ชีวิต และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา มีความสุข มีสุขภาพดี และ
ปลอดภยัจากโรคติดเชือ้  ภายใต้หัวข้อ Making Our World Safe from Infectious 
Diseases หรือ ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ การประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดลจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี การประชุมได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วย
งานท่ีส�าคญัท้ังภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ มลูนิธิรางวลัสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  
และหน่วยงานระดับนานาชาติอื่นๆ โดยก�าหนดประเด็นนโยบายที่ส�าคัญด้านสุขภาพ 
ท่ีเป็นประเด็นหลักในแต่ละปี ส�าหรับประเด็นหลักในปี ๒๕๖๑ ได้แก่  “Making the 
World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases ” หรือ  
“ร่วมสร้างโลกที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดต่ออุบัติใหม่”

โดยปีนีก้ารประชมุวชิาการนานาชาตปิระจ�าปีรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ขอเชญิชวน
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศลิปะผ่าน การวาด
ภาพ และ การถ่ายภาพ ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 
World Art Contest ภายใต้หัวข้อ Making Our World Safe from Infectious 
Diseases หรือ ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ  ชิงทุนการศึกษาและ
เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท  

ร่วมกันสร้างโลก
ที่ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ



ก�าหนดการ
ระยะเวลาส่งผลงาน  31 ตุลาคม 2560 
ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับโลก  15 ธันวาคม 2560
ที่เวปไซต์ www.pmaconference.mahidol.ac.th

ประเภทของงานศิลปกรรม 
1. ประเภทภาพวาด
ข้อก�ำหนดของผลงำน
• ขนาดของผลงาน 60 X 80 เซนติเมตร*
• ไม่จ�ากัดเทคนิคการสร้างสรรค์
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งผลงานได้ทั้งประเภทบุคคลหรือประเภท

ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
• ผู้ส่งงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน
• เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปีพ.ศ. 2560 ไม่เคยถูกใช้ในงานประกวด  

ไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
• ผลงานที่จัดส่งต้องมีค�าบรรยายผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
• ไม่ต้องใส่กรอบผลงาน

ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
• กลุ่มอายุต�่ากว่า 9 ปี
• กลุ่มอายุ 9-13 ปี
• กลุ่มอายุ 14-17 ปี
• กลุ่มอายุ 18-25 ปี

2. ประเภทภาพถ่าย
ข้อก�ำหนดของผลงำน
• ภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล เท่านั้น 
• รูปภาพถ่ายจะต้องไม่มีกรอบขาว ลายน�้า หรือลายเซ็นต์
• ผู้ส่งงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน
• เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปีพ.ศ. 2560 ไม่เคยถูกใช้ในงานประกวด 

หรือได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
• ผลงานที่จัดส่งต้องมีค�าบรรยายผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
• ไม่ต้องใส่กรอบผลงาน

ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด
• นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จ�ากัดอาย ุ

*ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของผลงาน

รางวัล*

1. ประเภทภาพวาด
กลุ่มอำยุต�่ำกว่ำ 9 ปี
รางวัลที่ 1    เงินรางวัล  12,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  9,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย  เงินรางวัล  3,000 บาท  พร้อมเกยีรตบิตัร และถ้วยรางวลั  (3 รางวลั)
รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล รวมมูลค่า 36,000 บาท

กลุ่มอำยุ 9-13 ปี
รางวัลที่ 1    เงินรางวัล  15,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  12,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   9,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย  เงินรางวัล  4,500 บาท  พร้อมเกยีรตบิตัร และถ้วยรางวลั  (3 รางวลั)
รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล รวมมูลค่า 49,500 บาท

กลุ่มอำยุ 14-17 ปี
รางวัลที่ 1    เงินรางวัล  18,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  15,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย  เงินรางวัล  6,000 บาท  พร้อมเกยีรตบิตัร และถ้วยรางวลั  (3 รางวลั)
รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล รวมมูลค่า 63,000 บาท
 
กลุ่มอำยุ 18-25 ปี
รางวัลที่ 1    เงินรางวัล  21,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  18,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย  เงินรางวัล  9,000 บาท  พร้อมเกยีรตบิตัร และถ้วยรางวลั  (3 รางวลั)
รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล รวมมูลค่า 81,000 บาท

2. ประเภทภาพถ่าย
รางวัลที่ 1    เงินรางวัล  21,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  18,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย  เงินรางวัล  9,000 บาท  พร้อมเกยีรตบิตัร และถ้วยรางวลั  (3 รางวลั)
รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล รวมมูลค่า 81,000 บาท
*ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประกวด
*ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใด
ก็ได้ตามแต่เห็นสมควรและเหมาะสม

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
• ส�านักงานเลขานุการการประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของผลงาน 
หรือที่ถูกส่งมาเลยระยะเวลาที่ก�าหนด

• ส�านักงานเลขานุการการประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการน�าผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นและผลงานที่ได้รับ
รางวัล ไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อยอด(เพื่อจุดประสงค์ด้านการ
กุศล) แล้วแต่เห็นสมควร และถือเป็นลิขสิทธ์ของส�านักงานเลขานุการการประชุม
วิชาการนานาชาติประจ�าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลโดยสมบูรณ์

• ส�านักงานเลขานุการการประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดลจะระวังรักษาผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุดยกเว้นความเสียหายที่
เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

• ส�านักงานเลขานุการและผู้จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปีรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผลงานที่ส่งเข้ามาอยู่
ในสภาพเสียหาย ช�ารุดระหว่างการขนส่งและการเข้าร่วมแสดง

การประกาศผลการตัดสิน
• ประกาศผลการตัดสินรางวัลใน วันที่ 15 ธันวาคม 2560  

www.pmaconference.mahidol.ac.th 

• ผู้ได้รับการคัดเลือกส�าหรับรางวัลชนะเลิศระดับโลกที่มีถิ่นพ�านัก 
ในประเทศไทยจะได้รับแจ้งเพื่อมารับรางวัลและเข้าร่วมรับรางวัล  
ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  
ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

PMAC 2018 WORLD ART CONTEST   

Institute for Population and Social Research 
Mahidol University, Salaya, Phutthamonthon 
Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel: (66) 2441-0203-4 ext. 627 or 628 
Fax: (66) 2441-9333
E-mail: pmacworldartcontest@gmail.com



Have you ever heard about Germs- Virus, Bacteria, Fungi, 
Protozoa? They are basically small tiny living things that are 
invisible to the naked eye called Microorganisms or Microbes. 
Microbes actually live around us and also inside our body. They 
are normally harmless or even helpful. But some pathogenic 
microbes such as Virus, Bacteria, and Fungi may interact with 
our body in a different way. They may cause some diseases 
and make us sick. The infectious disease can be spread directly 
and indirectly from one person to another, for example by 
respiration, coughing or sneezing, eating or drinking, contact 
with someone else’s body fluids, or mosquito bites.

How can we protect ourselves 
from infectious diseases ? 

Simply start from making ourselves healthy and clean: exercising, 
having proper nutrition, washing your hands regularly, and 
covering your mouth while sneezing or coughing.

wHat is 
an infectious 
disease ? 

How can we make our world safe from  
infectious diseases ?

Microbes are everywhere; they are in the air, water, trees, 
animals, and people. Humans, animals and the environment are 
ecologically connected to each other. They depend each other 
to survive. Growth of the global population, people traveling, 
birds migrating, pollution and global warming, these things have 
affected the evolution of diseases. Some viruses or bacteria 
have developed as cross species transmission disease from 
animals to humans like Bird Flu, Rabies and Malaria. Some new 
diseases have just emerged and have become new epidemics 
without preventive vaccines or drugs to treat them like SARS, 
ZIKA, and MERS. Not only Scientists, Physicians, Veterinarians, 
Nurses, Pharmacists, Public Health Workers, and Zoologists 
fight against the pathogenic microbes, but everyone can also 
play a role.

The PMAC 2018 World Art Contest believes that everyone is 
able to save our world from infectious diseases. Share your 
own imagination and creativity of a successful world where all 
people, animals and the environment live better, happy, healthy 
and equitably under the topic “Making our world safe from 
infectious diseases” through Drawings & Paintings and Photos.

Since 2007, the Prince Mahidol Award Conference has been 
organized as an annual international conference focusing on 
policy-related public health issues of global significance. The 
conference is hosted by the Prince Mahidol Award Foundation, 
the Royal Thai Government and other prestigious global 
partners.  The theme of the Prince Mahidol Award Conference 
2018 is “Making the World Safe from the Threats of Emerging 
Infectious Diseases”.

The Prince Mahidol Award Conference believes that the 
creation of Art will introduce new perspectives of a successful 
world where all people live better, happy, healthy and equitably.  
Again this year, we gladly invite everyone to take part in the 
PMAC 2018 World Art Contest on the concept of the conference 
theme. Share your imagination and your creativity under the 
topic “Making our World Safe from Infectious Diseases” 
through Drawings & Paintings and Photos. 



cateGories
1. drawinGs & paintinGs 
Artwork format and criteria
• Size of work 60 x 80 cm.* 
• All the production techniques are allowed: Paintings, 

Drawings, Collage, Prints, Mixed media
• Original works must not be framed
• Entry is allowed as individual or team  

(limit only 3 students in a team)
• Each person is allowed only one submission  

(individual or team)
• Your entry must not infringe on the copyright of others

Age Classes
• Under 9 years old
• 9-13  years old
• 14-17  years old
• 18-25 years old

2. pHotos
Artwork format and criteria
• Digital photograph (high resolution with .jpg format)*
• No white border, no watermark, no signature 
• All the production techniques and editing are allowed
• Each person is allowed only one submission
• Your entry must not infringe on the copyright of others

Age Class
No age restriction

*All works should be created from the year of 2017 and  
must never have received any previous awards or never have been 
participated in other contests. 
*PMAC Secretariat reserves the right to disqualify entries  
that do not meet our criteria.

priZes and awards*
1. drawinGs & paintinGs
Under 9 years old
1st  place: A Trophy, Certificate and THB 12,000
2nd place: A Trophy, Certificate and THB 9,000
3rd place: A Trophy, Certificate and THB 6,000
Honorable mention: A Trophy, Certificate and THB 3,000 
(3 prizes)
6 Prizes Totaling: THB 36,000

9-13  years old
1st  place: A Trophy, Certificate and THB 15,000
2nd place: A Trophy, Certificate and THB 12,000
3rd place: A Trophy, Certificate and THB 9,000
Honorable mention: A Trophy, Certificate and THB 4,500 
(3 prizes)
6 Prizes Totaling: THB 49,500 

14-17  years old
1st  place: A Trophy, Certificate and THB 18,000
2nd place: A Trophy, Certificate and THB 15,000
3rd place A Trophy, Certificate and THB 12,000
Honorable mention: A Trophy, Certificate and THB 6,000 
(3 prizes)
6 Prizes Totaling: THB 63,000

18-25 years old
1st  place: A Trophy, Certificate and THB 21,000
2nd place: A Trophy, Certificate and THB 18,000
3rd place: A Trophy, Certificate and THB 15,000
Honorable mention: A Trophy, Certificate and THB 9,000 
(3 prizes)
6 Prizes Totaling: THB 81,000

2: pHotos
1st  place: A Trophy, Certificate and THB 21,000
2nd place: A Trophy, Certificate and THB 18,000
3rd place: A Trophy, Certificate and THB 15,000
Honorable mention: A Trophy, Certificate and THB 9,000 
(3 prizes)
6 Prizes Totaling: THB 81,000

*All entries will receive a Certificate of Appreciation. 

*PMAC Secretariat reserves the right to cancel or amend the prizes and awards.

period
Submission: Until 31 October 2017
Notification of the winner : 15 December 2017

notification of winners
• The winner of each age class for the World Prize  

will be notified by December 15, 2017 
on www.pmaconference.mahidol.ac.th. 

• The winners with residence in Thailand will be invited 
to receive their award at the Prince Mahidol Award 
Conference during 29 January - 3 February 2018 
at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at 
CentralWorld, Bangkok, Thailand.

terms and conditions
• PMAC Secretariat reserves the right to disqualify entries 

that do not meet our criteria, late entries arriving later 
than the specified submission period.

• PMAC Secretariat retains the right on a long-term basis 
of all entries, prize winning works and selected works.

• PMAC Secretariat will take care of all entered works 
for the process of screenings, except the unexpected 
damages which happen beyond one’s control.

• PMAC Secretariat will not be responsible for any loss or 
damage of works during shipping and handling to and 
from the exhibition.

www.pmaconference.mahidol.ac.th



UNDER 9 YEARS OlD

9-13  YEARS OlD

14-17  YEARS OlD

18-25 YEARS OlD

AGE

*ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ *Photocopy Version is allowed

ADDRESS* 

APPlICATION FORM

Drawings & Paintings 

Photos

For TEAM SubMISSIon

For InDIvIDuAl SubMISSIon

FIRST NAME* lAST NAME* 

DATE OF BIRTH* 

NATIONAlITY* COUNTRY*

DATE/MONTH/YEAR

FIRST NAME* lAST NAME* 

DATE OF BIRTH* 

NATIONAlITY* COUNTRY*

DATE/MONTH/YEAR

FIRST NAME* lAST NAME* 

DATE OF BIRTH* 

NATIONAlITY* COUNTRY*

DATE/MONTH/YEAR

FIRST NAME* lAST NAME* 

DATE OF BIRTH* 

NATIONAlITY* COUNTRY*

DATE/MONTH/YEAR

*Only for  Drawings & Paintings 

E-MAIl ADDRESS* 

TElEPHONE*NATIONAlITY* 

NAME OF YOUR SCHOOl AND ART TEACHER*

CONCEPT

PERIOD

Submission: Until 31 October 2017 
Notification of the winner for World Prize:  
15 December 2017

ก�าหนดการ
ระยะเวลาส่งผลงาน  31 ตุลาคม 2560 
ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับโลก  15 ธันวาคม 2560
ที่เวปไซต์ www.pmaconference.mahidol.ac.th

Register online to get your 
submission ID through 
www.pmaconference.mahidol.ac.th

1. Under ‘PMAC 2018 World Art 
Contest’ menu

2. Complete the online 
application form

3. Upload your work  
on the link provided 

4. Print the completed 
application form with 
your submission ID or fill 
your submission ID in this 
application form and send 
it with your original work 
to PMAC Secretariat Office 
before 31 October 2017

1. ลงทะเบียนในระบบเพื่อรับ ID  ได้ที่  
www.pmaconference.mahidol.ac.th  
ภายใต้หัวข้อ  ‘PMAC 2018 World Art 
Contest’ 

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร
ออนไลน์ที่ก�าหนดด้วยภาษาอังกฤษ

3. แนบผลงานตามลิงค์ที่ก�าหนดไว้ใน 
แบบฟอร์มใบสมัคร

4. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและ 
แสดงเลข ID ผู้สมัครเรียบร้อย  
หรือกรอกเลข ID ที่ได้รับลงบนใบสมัครนี้ 
พร้อมจัดส่งผลงานจริงทางไปรษณีย ์
มายัง ส�านักงานเลขานุการประชุมวิชาการ
นานาชาติประจ�าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล ตามที่อยู่ที่ก�าหนดไว ้
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ID


