
แบบฟอรมการสงผลงาน

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวนชัดเจน ดวยปากกาหมึกสีเขมเทานั้น และติดไวดานหลังผลงานที่สงเขาประกวด (ถายสำเนาแบบฟอรมน�้ได)

*สติ๊กเกอรทะเบียนเลขที่

ชื่อ - นามสกุล (ด.ช. /ด.ญ. /นาย /นาง /นางสาว)

ขาพเจาขอสงผลงานเขารวมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 โดยไดรับทราบระเบียบการ การแสดงครั้งน�้แลว

     ขาพเจายินยอมใหผลงานที่ไดรับรางวัลถือเปนกรรมสิทธิ์และใหลิขสิทธิ์ตกเปนของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  และ ปตท. สามารถที่จะนำผลงาน

ที่ไดรับรางวัลไปใชประโยชนในการดำเนินงานของ ปตท. ไดโดยไมมีคาตอบแทน และใหนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการในสวนภูมิภาคตามที่ไดกำหนดไว

ในระเบียบการแสดงและจะดำเนินการรับผลงานคืนดวยตนเองตามวันเวลาที่กำหนดไวในระเบียบการแสดงฯ จะรับผลงานคืนกอนกำหนดเวลาไมได 

หากขาพเจาไมมารับผลงานคืนตามกำหนดขาพเจายินยอมใหบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป เชน อาจนำผลงาน

ศิลปกรรมมอบใหสวนราชการองคกรตางๆ หรือจัดหารายไดจากการจำหน�าย มอบใหองคกรเพื่อสาธารณกุศลตอไป

วัน / เดือน /ปเกิด

สงผลงานในนาม………………………………………………………………………………….. ระดับชั้นเรียน……………………………………

เลขที่……………… หมูที่………………… ตรอก/ซอย……………………………………….. ถนน……………………………………………..

แขวง /ตำบล……………………………….. เขต /อำเภอ………………………………………. จังหวัด…………………………………………..

รหัสไปรษณ�ย………………………………. โทรศัพท………………………………………….. E-MAIL………………………………………….

Name - Surname (Mr. /Mrs. /Miss)

ที่อยูสถาบัน

อายุต่ำกวา 9 ป อายุ 9 - 13 ป อายุ 14 - 18 ป ประชาชนทั�วไป

ลงชื่อ………………………………………………….ผูสงผลงาน

วันที่ …………. / …………………… / …………….

เลขที่……………… หมูที่………………… ตรอก/ซอย……………………………………….. ถนน……………………………………………..

แขวง /ตำบล……………………………….. เขต /อำเภอ………………………………………. จังหวัด…………………………………………..

รหัสไปรษณ�ย………………………………. โทรศัพท………………………………………….. E-MAIL………………………………………….

ที่อยูปจจุบัน (ที่อยูผูสงภาพ)



การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33

ในหัวขอ ภูมิใจ…ไทยแลนด (Pride of Thailand)
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) จัดใหมีการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำป 2561 เพื่อสงเสริมใหศิลปน

ทุกระดับมีความคิดริเริ�มสรางสรรคและสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะรวมสมัยของไทย โดยไดวางระเบียบการประกวด ดังตอไปน�้

ประเภทศิลปกรรม ไดแก

       ผลงานประเภทจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  และผลงาน

สรางสรรคทางดานทัศนศิลปอื่นๆ

คุณสมบัติของผูสงงานเขาประกวด

   1. เปนศิลปนสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยูในประเทศไทย

   2. สรางสรรคศิลปกรรมที่สงเขาประกวดดวยฝมือและความคิดของตนเอง

   3. เปนศิลปกรรมที่ไมเคยเขาประกวดหรือแสดง ณ ที่อื่นใดในประเทศไทย 

      มากอน

ผูสงงานเขาประกวดแบงเปน  2  ระดับ ดังน�้

       1.  ระดับเยาวชน มี  3  กลุม

             - กลุมอายุต่ำกวา  9  ป (แจงเกิดตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2552)

             - กลุมอายุ 9 - 13 ป (แจงเกิดตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2547 

               ถึงวันที่ 28 เมษายน 2552)

             - กลุมอายุ 14 - 18 ป (แจงเกิดตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2543 

               ถึงวันที่ 28 เมษายน 2547)

       2.  ระดับประชาชนทั�วไป (แจงเกิดไมเกินวันที่ 28 เมษายน 2543)

หัวขอการประกวด  “ภูมิใจ…ไทยแลนด  (Pride of Thailand)”

       ประเทศไทยเปนดินแดนสุวรรณภูมิที ่ม ีขนบธรรมเน�ยม ประเพณ� 

และศิลปวัฒนธรรมในดานตางๆ สืบทอดกันมาอยางยาวนาน เต็มเปยมไปดวย

ความหลากหลายทางประเพณ� เช้ือชาติ และศาสนา รวมถึงเอกลักษณของศิลปะ

แขนงตางๆ อาทิ ดานอาหาร ภาษา ศิลปกรรม และสถาปตยกรรม เปนตน 

ผานยุคสมัยที่หลอมรวมกันจากรุนสูรุน จนเปนที่ประจักษรับรูของคนไทยและ

คนตางชาติ กอใหเกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปรียบดั�งมรดกแหงผืน

แผนดินทอง               

       ปจจุบันในยุคโลกาภิวัตนโลกเปลี่ยนแปลงและหมุนไปดวยความรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีสมัยใหม สงผลใหการใชชีวิตของมนุษยแปรเปลี่ยนไปจากเดิม 

สังคมไทยไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตางชาติมากยิ�งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ�ง

วัฒนธรรมแหงการแขงขันทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยหลายประการ

ถูกนำมาใชเปนสื่อชักจูงใหคนไทยอาจเผลอลืมความภูมิใจที่มีตอประเทศตนเอง 

จึงเปนเหตุใหสังคมไทยรุนใหมตองเรงปรับตัวเพ่ือใหกาวเทาทันยุคสมัย โดยมิลืม

ที่จะสืบสานความภูมิใจในดานตางๆ ของประเทศ รวมถึงการเผยแพรศิลปะ

แขนงอื่นๆ ใหเปนที่รับรูแกสายตาผูคนภายนอก

       ความภูมิใจที่มีตอตนเองและประเทศจึงนับเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ 

โดยกอรางสรางตัวมาจากการเล็งเห็นถึงคุณคาและศักยภาพของตนเอง ความคิด

ริเริ�มในสิ�งใหมๆ การดึงความสามารถของตนเองและทรัพยากรที่มีนำมาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด และท่ีสำคัญยิ�งไปกวาน้ัน คือการยอมรับในคุณคาของบุคคลอ่ืน 

อันจะนำพาไปสูความภูมิใจในสิ�งท่ีตนเองและผูอ่ืนไดคิด ไดปฏิบัติ กลาเผชิญหนา

กับการเปล่ียนแปลงสิ�งใหมๆ  โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของหลักศีลธรรมและคุณธรรม 

ซึ�งความภูมิใจทั้งหลายเหลาน�้จะแปรเปลี่ยนเปนแรงผลักดันที่สำคัญอยางยิ�ง 

เพราะเมื่อหลายแรงแหงความภูมิใจมาผนวกรวมไวเขาดวยกันก็จะนำไปสูพลัง

แหงการพัฒนาตอทั้งตนเอง  องคกร เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

       ดังน้ัน ประเทศไทยซึ�งเปนประเทศเล็กๆ แตเต็มเปยมไปดวยความหลากหลาย

ทางศิลปวัฒนธรรม และเร่ืองราวแหงความภูมิใจท้ังดานศาสตรและศิลป  ไมวาจะเปน

แหลงทองเท่ียวท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ติดอันดับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยท่ีสุดของโลก ศิลปะแมไมมวยไทยท่ีสืบทอดและ

ดำรงมาอยางยาวนาน ศิลปะในการปรุงอาหารไทยท่ีคัดสรรวัตถุดิบมาอยางพิถีพิถัน 

ศิลปะการถักทอเสนใยผาหรือแมกระทั�งศิลปะงานแกะไม แกะสลักตางๆ ท่ีมีช่ือเสียง

และเปนท่ียอมรับของผูคนท่ีสนใจในระดับสากล  ตลอดจน ยังมีเร่ืองราวแหงความ

ภาคภูมิใจของคนไทยอีกมากมายที่รอใหผูคนเห็นถึงคุณคา และพรอมที่จะนำมา

พัฒนาตอยอด ทั้งยังคงรักษาความภาคภูมิใจในสิ�งตางๆ ใหอยูคูกับประเทศไทย

ตลอดไป

        การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำป 2561 ในครั้งน�้ 

จึงไดกำหนดจัดการประกวดขึ้นในหัวขอ ภูมิใจ…ไทยแลนด (Pride of Thailand)

เพ่ือเปดโอกาสใหศิลปนเยาวชนและประชาชนทั�วไปท่ีสนใจทุกระดับรวมเปนสวนหนึ�ง

ของการนำความภาคภูมิใจมาสรางสรรคสิ�งใหมๆ   ท้ังยังเปนการถายทอดแนวคิด

ความภูมิใจของประเทศไทย ผานการรับรู จินตนาการ และปลายพูกัน เพ่ือสืบสาน

ความงดงามและความภูมิใจแหงศิลปะสูสังคมและประเทศชาติอยางยั�งยืนสืบไป

การสงงานเขาประกวด 

     1. เอกสารการรับสมัคร ประกอบดวย

        • ใบสมัครฉบับจริง

        • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูจิบัตร จำนวน 1 ชุด

     2. ผูสงผลงานเขาประกวด มีสิทธิ์สงผลงานไดไมเกินคนละ  3  ชิ้น 

     3. ผูสงงานเขาประกวดจะตองกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู อีเมล พรอมกรอก

ขอมูลอื่นๆ ลงในใบสมัครอยางละเอียด และชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ

        • ผูสงงานเขาประกวดระดับเยาวชน กลุมอายุต่ำกวา 9 ป และกลุมอายุ 

9 - 13 ป จะตองสงผลงานท่ีมีขนาดไมต่ำกวา 40 x 60  เซนติเมตร หรือ ไมต่ำกวา

ขนาด A2 และไมเกิน 60 x 80 เซนติเมตร หรือ ไมเกินขนาด A1 ทั้งน�้ไมรวม

กรอบหรือฐาน

        • ผูสงงานเขาประกวดระดับเยาวชนกลุมอายุ 14 - 18 ป จะตองสง

ผลงานที่มีขนาดไมต่ำกวา 60 x 80 เซนติเมตรและมีความกวาง ความยาว หรือ

ความสูงไมเกิน 100 เซนติเมตร ทั้งน�้ไมรวมกรอบหรือฐาน  

        • ผูสงงานเขาประกวดระดับประชาชนทั�วไปจะตองสงผลงานที่มีขนาด

รวมกรอบ หรือฐาน ความกวาง ความยาว หรือความสูงไมเกิน 200 เซนติเมตร

     4. งานที่สงเขาประกวดจะตองอยูในสภาพที่เรียบรอย  พรอมที่จะติดตั้งได  

ทั้งน�้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มี

คุณภาพ และเหมาะสมเขารวมแสดงผลงาน คณะกรรมการดำเนินงานจะระวังรักษา

ผลงานที่เขาประกวดอยางดีที่สุด ยกเวนความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

 

 

 

การตัดสิน

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดังตอไปน�้

 ศาสตราจารยกิตติคุณกำจร  สุนพงษศรี         ประธานกรรมการ

 อาจารยธงชัย  รักปทุม       กรรมการ

 ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง          กรรมการ

 ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร         กรรมการ

 ศาสตราจารยวิโชค  มุกดามณ                กรรมการ

 ศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง             กรรมการ

 อาจารยพีระพงษ ดวงแกว        กรรมการ

 นายระยอง  ยิ้มสะอาด             กรรมการ

 อาจารยสังคม  ทองมี                          กรรมการ

 รองศาสตราจารยทินกร  กาษรสุวรรณ           กรรมการ

 ผูอำนวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการและเลขานุการ

      
       การตัดสินจะไมแยกประเภทในการใหรางวัล  แตจะถือคุณภาพของผลงาน

เปนสำคัญ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ และคณะกรรมการฯ 

มีสิทธิ์เพิ�มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ�งไดตามความเหมาะสม

รางวัลพรอมใบประกาศเกียรติคุณและทัศนศึกษา 

     1. ระดับเยาวชน  แบงรางวัลในแตละกลุมดังน�้ 

 กลุมอายุต่ำกวา 9 ป                

 รางวัลยอดเยี่ยม  1   รางวัล  เงินรางวัล     10,000  บาท  

 รางวัลดีเดน       5   รางวัล  รางวัลละ 7,000 บาท  

 และไดรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย รางวัลละ 2 ทาน 

         (ศิลปนและผูติดตาม)

 กลุมอายุ  9-13 ปี       

 รางวัลยอดเยี่ยม   1   รางวัล  เงินรางวัล 15,000 บาท  

 รางวัลดีเดน        5   รางวัล  รางวัลละ  10,000  บาท  

 และไดรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย รางวัลละ 2 ทาน 

         (ศิลปนและผูติดตาม)

 กลุมอายุ 14-18 ป  

 รางวัลยอดเยี่ยม  1   รางวัล  เงินรางวัล    20,000  บาท  

 รางวัลดีเดน        5   รางวัล  รางวัลละ     15,000 บาท  

 และไดรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาประเทศสเปน

 

      2.  ระดับประชาชนทั�วไป

  รางวัลยอดเยี่ยม  1   รางวัล  เงินรางวัล     200,000  บาท

          รางวัลดีเดน       5   รางวัล  รางวัลละ     100,000  บาท

  และไดรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาประเทศสเปน 

หมายเหตุ 

   - ผูที่ไดรับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัล จะตองรับผิดชอบในการจายภาษี 

ณ ที่จาย 5% ตามกฎหมาย

   - ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผูท่ีสามารถเดินทางตามวันท่ี ปตท. กำหนด และไมสามารถ

เปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกรองเปนเงินคืนได

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ไดรับรางวัล

     ผลงานที ่ไดร ับรางวัลถือเปนกรรมสิทธิ ์และใหลิขสิทธิ ์ตกเปนของ 

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ ปตท. สามารถท่ีจะนำผลงานท่ีไดรับรางวัล

ไปใชประโยชนในการดำเนินงานของ ปตท. ไดโดยไมมีคาตอบแทน 

การสงผลงาน 

      สงผลงานดวยตนเอง ระหวางวันที่ 17 - 22 เมษายน 2561  

เวลา 09.00-16.00 น. ไดที่ 

 - ชั้น 1 ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6  รอบพระชนมพรรษา

  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม

  โทร. 09 7242 9333, 034 273 301    

 - คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา  

 โทร. 074 443 959 

 - คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  

 โทร. 043 202 396 ตอ 2360 

 - หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

 โทร. 053 218 280

สงทางไปรษณ�ย  (กรุณาสงดวย EMS เทานั้น)         

         สงถึง ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน

ตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โดยผลงานจะตอง

มาถึงศูนยศิลปวัฒนธรรมฯ ระหวางวันที่ 17 - 22 เมษายน 2561 เทานั้น

   

ตัดสินการประกวด    

 วันที่ 28 เมษายน 2561

 

ประกาศผลการตัดสิน  

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 หนังสือพิมพมติชน และหนังสือพิมพเดลินิวส  

          www.pttplc.com

    

พิธีประทานรางวัลและการแสดงผลงาน    

 ระหวางวันท่ี  5 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

 วังทาพระ กรุงเทพมหานคร

การแสดงผลงานสัญจร        

 ระหวางวันที่  24 สิงหาคม - 21 กันยายน  2561                               

ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 ระหวางวันที่  12 ตุลาคม  - 27 พฤศจิกายน 2561 

ณ หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

 ระหวางวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562                                              

ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินทร 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การรับผลงานคืน  

ผลงานที่ไมไดรับการคัดเลือก

 รอบแรก รับผลงานคืนระหวางวันที่ 4 - 9 พฤษภาคม 2561 

เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ

พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

จังหวัดนครปฐม โทร. 09 7242 9333, 034 273 301 (โดยจะแจงทาง

โทรศัพทใหมารับผลงานคืนจากเบอรติดตอที่ใหไวในใบสมัคร )

 รอบสอง รับผลงานคืนระหวางวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561 

ณ คลังเก็บภาพ ปตท. กรุงเทพมหานคร โทร. 02 537 2168

ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมแสดง 

 รับผลงานคืนระหวางวันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ 2562 ณ คลังเก็บภาพ 

ปตท. กรุงเทพมหานคร

** กรุณารับผลงานคืนไดในระหวางเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันทำการ

หากไมมีเจาของมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนดไว ใหถือวา

เจาของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเปนเจาของในผลงานชิ้นนั้น ซึ�งบริษัท 

ปตท. จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป**

ขาพเจาขอสงผลงานเขารวมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 โดยรับทราบระเบียบการ การแสดงครั้งน�้

ขอมูลผลงาน

ผลงานที่สงเขาประกวด

ใบรับคืนผลงาน

ลำดับ

ลำดับ

1

1

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

2

2

3

3

ชื่อผลงาน

ชื่อผลงาน

เทคนิค ขนาด (ซม.) ราคาผลงาน 
(บาท)

*เลขทะเบียน

แนวคิดในการสรางสรรคผลงาน

ลงชื่อ………………………………………………….ผูรับผลงาน

วันที่ …………. / …………………… / …………….


